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Requisitos de controlo de 
fornecedor externo 
 

Gestão de Acesso Lógico (LAM), Tratamento 
da Classificação de Informação (ICH) 
e Gestão de Registos (conforme aplicável) 
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Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Governação e 
garantia 

Cargos e 
responsabilidades 

O fornecedor deve definir e comunicar cargos e responsabilidades 
para fins de Gestão de Risco da Informação (“IRM”) (Gestão de 
Acesso Lógico, Classificação e tratamento de informação e Gestão 
de Registos, conforme aplicável). Estes devem ser revistos após 
qualquer alteração material ao modelo operacional ou de negócios 
do fornecedor.  

Os principais cargos devem incluir um executivo sénior, responsável 
pela IRM e pela Gestão de Registos. 

A IRM e a Gestão de Registos requerem um alto nível de 
apoio, de modo a garantir que os controlos são concebidos, 
implementados e operados eficazmente.   

É necessária uma monitorização contínua para fornecer 
garantias relativamente à conceção e funcionamento dos 
controlos de risco da informação à direção. 

Comunicação do 
risco da informação 

Devem ser implementados controlos e processos documentados 
para garantir que os incidentes de risco da informação são 
comunicados e geridos. 

 

A IRM e Gestão de Registos, incidentes e violações de informação 
devem ser resolvidas pelo fornecedor e comunicados de imediato ao 
Barclays. Deve ser estabelecido um processo de resposta a 
incidentes para o tratamento e comunicação atempados de 
intrusões que envolvam informação e/ou serviços utilizados pelo 
Barclays. 

O fornecedor deve garantir que as medidas corretivas identificadas 
após um incidente são tratadas com um plano de correção (ação, 
propriedade, data de concretização) e partilhadas e acordadas com o 
Barclays. 

Monitorização 
contínua 

O fornecedor deve medir, rever e documentar a sua conformidade 
com este plano regularmente e, nunca, em circunstância alguma, 
num período inferior a uma vez por ano. 
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Adesão aos requisitos 
legais e estatutários 
locais 

O fornecedor deve garantir que os requisitos legais e estatutários 
relacionados com a IRM e a Gestão de Registos aplicáveis à 
jurisdição na qual o fornecedor opera são corretamente 
documentados e cumpridos.   

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Formação e 
sensibilização 

Formação e 
sensibilização de 
novos colaboradores 

O fornecedor deve garantir que todos os novos funcionários do 
fornecedor, dentro de um período de tempo razoável, realizam 
formação que garanta que compreendam os respetivos cargos e 
responsabilidades da IRM e Gestão de Registos. 

Para garantir que todo os funcionários do fornecedor 
compreendem as suas responsabilidades relativamente à IRM 
e Gestão de Registos.  Tal irá ajudar a impedir que o 
fornecedor exponha acidentalmente informação a riscos 
evitáveis. 

Formação e 
sensibilização 
contínuas 

O fornecedor deve garantir que todos os funcionários do fornecedor 
realizam formação obrigatória que garanta que estão cientes dos 
seus cargos e responsabilidades da IRM e Gestão de Registos, pelo 
menos uma vez por ano. 

Avaliação da 
Classificação de 
Risco das 
Informações 

Avaliação do Risco 
das Informações 

O fornecedor deve avaliar os riscos aos quais os tipos de ativos de 
informação do Barclays podem estar expostos.  Os riscos 
considerados devem ser comunicados, no mínimo, através dos 
canais de ameaças e fugas indicados no Apêndice A: Requisitos 
mínimos de avaliação de risco do Barclays, Tabelas 1 e 2 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. Análise de lacunas no 

Risco das 
Informações 

O fornecedor deve realizar e documentar uma avaliação de risco a 
fim de determinar se os Tipos de Ativos de Informação estão 
adequadamente protegidos, tendo em conta o valor e a sensibilidade 
dos Ativos de Informação. Todos os riscos, incluindo a sua 
probabilidade e consequências, devem ser documentados. 

Resolução de lacunas 
na Informação de 

Risco 

O fornecedor deve garantir que as medidas corretivas identificadas 
após uma avaliação são tratadas com um plano de correção (ação, 
propriedade, data de concretização) para cada lacuna identificada e 
que são partilhadas e acordadas com o Barclays. 
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Revisão da avaliação 
da Informação de 
Risco 

A avaliação da IRM de Risco deve ser revista: 

a. caso sejam criados ou introduzidos novos Ativos de 
Informação; e 

b. pelo menos anualmente, mas poderá ser necessária 
uma maior frequência (por exemplo, se surgir uma 
nova ameaça). Nota: uma avaliação de risco extensiva 
só é necessária se o ambiente de risco do fornecedor 
tiver sofrido alterações significativas 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Requisitos de 
Utilização 
Aceitável de 
Classificação de 
Informação 

Política de utilização 
aceitável 

O fornecedor deve produzir e publicar Requisitos de Utilização 
Aceitável informando os funcionários do fornecedor acerca das 
suas responsabilidades.  
 
O fornecedor deve tomar as medidas necessárias para garantir o 
cumprimento dos Requisitos de Utilização Aceitável. 

A não implementação deste requisito poderá fazer com que a 
informação sensível do Barclays fique vulnerável a modificação, 
divulgação, acesso, danos, perda ou destruição não 
autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Identificação da 
Classificação de 
Informação 

Proprietários da 
informação 

O fornecedor deve nomear um contacto para ser a ligação com o 
Barclays no que diz respeito às questões de classificação e 
tratamento de informação, com o intuito de assegurar que os 
Ativos de Informação são identificados e possuem um Proprietário 
da informação. 

O risco da informação não pode ser mitigado eficazmente sem 
a identificação da informação e do respetivo proprietário. 
 
A não implementação deste requisito poderá fazer com que a 
informação sensível do Barclays fique vulnerável a modificação, 
divulgação, acesso, danos, perda ou destruição não 
autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Classificação de 
Informação, 
Classificação e 
Rotulagem do 
Ativo de 
Informação 

Classificação de 
Informação 

O fornecedor deve aplicar o Plano de Classificação de Informação 
do Barclays (Apêndice B, Tabela 1) a todos os Ativos de Informação 
detidos e processados em nome do Barclays ou deve aplicar um 
plano alternativo acordado. 
 

Os controlos adequados devem ser operados eficazmente de 
modo a garantir que a informação sensível do Barclays se 
restringe àqueles que a ela devem ter acesso 
(confidencialidade), que se encontra protegida de alterações 
não autorizadas (integridade) e que pode ser recuperada e 
apresentada quando solicitado (disponibilidade). 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que a 
informação sensível do Barclays fique vulnerável a modificação, 

Designação de 
Informação 

O fornecedor deve, nos casos em que tal for exequível e adequado, 
rotular os Ativos de Informação de acordo com os requisitos do 
Plano de Classificação de Informação do Barclays (ou o plano 
alternativo acordado).  
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• Exequível refere-se à praticabilidade do rótulo; o Ativo de 

Informação pode, de facto, ser rotulado?  Por exemplo, é 
exequível rotular um documento, mas não é exequível 
rotular uma base de dados. 

• Adequado refere-se às vantagens da rotulagem 
relativamente ao custo associado.  Por exemplo, não seria 
adequado rotular um documento se, ao fazê-lo, ocorresse 
a violação dos requisitos regulamentares de anti-
adulteração. 

• Caso esteja estabelecido um requisito para a utilização de 
rótulos não-padrão (ou seja, qualquer rótulo que não 
esteja em linha com o Plano de Classificação acordado), 
tal deve ser acordado com o Barclays.  

divulgação, acesso, danos, perda ou destruição não 
autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Classificação de 
Informação, 
Proteção do Ativo 
de Informação 

Proteção do Ativo 
de Informação 

O fornecedor deve proceder ao tratamento dos Ativos de Informação 
ao longo do seu ciclo de vida, segundo a respetiva classificação e 
requisitos de tratamento (consultar Apêndice B, Tabela 2).  

Os controlos adequados devem ser operados eficazmente de 
modo a garantir que a informação sensível do Barclays se 
restringe àqueles que a ela devem ter acesso 
(confidencialidade), que se encontra protegida de alterações 
não autorizadas (integridade) e que pode ser recuperada e 
apresentada quando solicitado (disponibilidade). 
 
A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Requisitos de 
tratamento de 
informação secreta 
e confidencial 

O fornecedor deve garantir que os destinatários e utilizadores de 
informação secreta ou confidencial, ou informação equivalente com 
base no Plano de Classificação de Informação utilizada pelo 
fornecedor, têm conhecimento de quaisquer requisitos de 
tratamento específicos aplicáveis ao ativo, caso esses requisitos não 
estejam já transmitidos através da rotulagem.   

Proteção do sistema 
de TI 

Os Ativos de Informação secretos ou confidenciais não devem ser 
armazenados, processados ou partilhados por sistemas de TI que 
não ofereçam o nível de proteção exigido por este Plano, 
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particularmente no que diz respeito ao Plano de Classificação de 
Informação do Barclays ou um Plano de Classificação acordado 
(consultar o Apêndice B, Tabela 2). 
 

Responsabilidades 
e aplicabilidade 
para Gestão de 
Acesso Lógico 

Aplicabilidade para 
Controlos de Gestão 
de Acesso Lógico 

Devem ser implementados controlos a fim de garantir que todas as 
responsabilidades de implementação de controlos LAM são 
definidas, conforme disposto neste Plano. Por predefinição, todos os 
objetivos de controlos LAM devem aplicar-se a todos os sistemas de 
TI que armazenam ou processam Ativos de Informação classificados 
como internos ou com uma classificação superior. 
 
 
 
 
 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Responsabilidade 
individual para 
contas 

Controlos de 
autenticação 

Devem ser implementados controlos para garantir que todas as 
contas e a sua utilização são atribuíveis a um indivíduo e que 
qualquer utilização de uma conta é corretamente autenticada antes 
de o acesso ser concedido. 
 
Devem ser implementados controlos de autenticação que devem 
assegurar que a força da autenticação aplicada aos sistemas e 
serviços é equivalente à avaliação de risco do sistema ou serviço. 
As aplicações e mecanismos de autenticação não devem ostentar 
palavras-passe nem PIN de forma legível, e os processos de 
reativação automática de contas devem incluir um atraso de pelo 
menos 30 minutos entre episódios de reativação da mesma conta. 

 
 

Devem ser eficazmente operados controlos adequados, de 
modo a garantir que a informação do Barclays se restringe 
àqueles que a ela devem ter acesso (confidencialidade), que se 
encontra protegida de alterações não autorizadas (integridade) 
e que pode ser recuperada e apresentada quando solicitado 
(disponibilidade). 
 
A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 
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Responsabilidade 
individual para 
contas 

Alteração de 
palavras-passe de 
contas interativas 

As palavras-passe de contas interativas devem ser alteradas pelo 
menos a cada 90 dias e devem ser diferentes das doze (12) 
palavras-passe anteriores. 

Alteração de 
palavras-passe de 
contas predefinidas 
pelo sistema de TI 

Os proprietários de sistemas de TI devem garantir que as palavras-
passe de contas ativas privilegiadas predefinidas de sistemas de TI 
são alteradas após cada utilização e a cada 90 dias, no mínimo. 

 

Bloqueio de contas Os controlos de contas devem garantir que as contas interativas 
são desativadas após um máximo de cinco (5) tentativas de acesso 
consecutivas falhadas. 

 

Acesso remoto Os controlos de acesso remoto só devem ser permitidos através de 
mecanismos acordados pelo Barclays e o acesso remoto deve 
utilizar uma autenticação multi-fator. 
 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Processos de 
gestão de acesso 

Processos de gestão 
de acesso 

O fornecedor deve garantir que os processos de gestão de acesso 
devem ser documentados e aplicados a todos os sistema de TI (que 
armazenam e processam os Ativos de Informação do Barclays 
classificados como secretos, confidenciais ou apenas internos) e 
quando implementados, devem fornecer controlos adequados para: 

• Novos Colaboradores, Transferências, Saídas de 
Colaboradores  

• Conta inativa 
• Acesso remoto 
• Repositório de informação não estruturada  

Devem ser implementados controlos para autorização, de modo a 
assegurar que o processo de concessão, modificação e revogação 
do acesso inclui um nível de autorização correspondente aos 

Devem ser eficazmente operados controlos adequados, de 
modo a garantir que a informação do Barclays se restringe 
àqueles que a ela devem ter acesso (confidencialidade), que se 
encontra protegida de alterações não autorizadas (integridade) 
e que pode ser recuperada e apresentada quando solicitado 
(disponibilidade). 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 
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privilégios que estão a ser concedidos. 
 
Devem ser implementados controlos para garantir que os 
processos de gestão de acesso incluem mecanismos adequados 
para a verificação de identidade. 

Processos de 
gestão de acesso 

Controlo para 
Transferências/Saídas 
de Colaboradores 

Os controlos para transferências devem garantir que o fornecedor 
solicita/corrige acessos relacionados com qualquer transferência 
de cargos de funcionários do fornecedor no espaço de cinco (5) 
dias úteis a partir da data de transferência. 

 
Os controlos para saídas devem garantir que quando qualquer 
funcionário do fornecedor deixa de precisar de acesso, o seu 
superior hierárquico deve desencadear o(s) pedido(s) de 
eliminação adequado(s) no último dia de trabalho do funcionário 
do fornecedor ou antes (exceto nos casos em que tal seja já 
automático, como por exemplo, através de sistemas de RH). 
 
Os controlos para saídas devem garantir que os pedidos para a 
eliminação/desativação de acesso são executados pela equipa de 
administração da conta, de acordo com o plano seguinte: 

• os pedidos de contas de rede e acesso remoto devem ser 
acionados no espaço de 24 horas; 

• todos os outros pedidos de contas devem ser acionados 
no espaço de sete (7) dias. 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Processos de 
gestão de acesso 

Recertificação do 
acesso 

Devem ser implementados controlos a fim de garantir que as 
permissões de acesso são revistas pelo menos a cada 12 meses, de 
modo a assegurar que correspondem ao seu objetivo.  

Devem ser eficazmente operados controlos adequados, de 
modo a garantir que a informação do Barclays se restringe 
àqueles que a ela devem ter acesso (confidencialidade), que se 
encontra protegida de alterações não autorizadas (integridade) 
e que pode ser recuperada e apresentada quando solicitado 
(disponibilidade). 
  

Contas inativas Os controlos de conta inativa devem garantir que as contas dos 
funcionários do fornecedor não utilizadas durante sessenta (60) ou 
mais dias consecutivos são automaticamente suspensas ou que 
são aplicados controlos de compensação equivalentes. 
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 A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. Repositórios de 

informação não 
estruturada 

Os controlos de repositórios de informação não estruturada devem 
garantir que todos os repositórios de informação não estruturada 
foram identificados e que o acesso a qualquer repositório de 
informação não estruturada contendo informação sensível deve ser 
configurado conforme as necessidades de posse e conhecimento. 

Processos de 
controlos de 
acesso 
privilegiado 

Privilégio mínimo Devem ser implementados controlos para garantir que os 
funcionários do fornecedor e as contas apenas têm os direitos de 
acesso necessários para desempenharem as suas funções 
eficazmente (princípio do “privilégio mínimo”) e devem ser obtidos 
para todas as contas e combinações de contas. 

Devem ser eficazmente operados controlos adequados, de 
modo a garantir que a informação do Barclays se restringe 
àqueles que a ela devem ter acesso (confidencialidade), que se 
encontra protegida de alterações não autorizadas (integridade) 
e que pode ser recuperada e apresentada quando solicitado 
(disponibilidade). 
  
A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Recertificação do 
acesso privilegiado 

Todas as permissões de acesso privilegiado devem ser revistas a, 
pelo menos, cada seis (6) meses e devem ser implementados 
controlos adequados para requisitos de acesso privilegiado. 

Segregação de 
deveres 

Devem ser implementados controlos para garantir que os 
processos de gestão de acesso (incluindo provisionamento) 
suportam a segregação de deveres. 
 
Devem ser implementados controlos com o intuito de garantir que, 
pelo menos semanalmente, quaisquer acessos do utilizador a 
sistemas de TI que violem quaisquer regras de segregação de 
deveres definidas são verificados e resolvidos. 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Controlos de fuga 
de dados 
(informação) 

Armazenamento local 
de informação 
sensível do Barclays 
 

Devem ser implementados controlos a fim de garantir que a 
informação sensível é encriptada quando armazenada localmente 
(por exemplo, em discos rígidos de computadores portáteis ou em 
dispositivos portáteis). 

Devem ser operados eficazmente controlos adequados de 
modo a garantir que a informação do Barclays se restringe 
àqueles que a ela devem ter acesso (confidencialidade), que se 
encontra protegida de alterações não autorizadas (integridade) 
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Transmissão de 
informação sensível 
do Barclays através de 
e-mail corporativo 
 

Devem ser implementados controlos a fim de garantir que a 
informação sensível não é transmitida através do e-mail corporativo 
do fornecedor (por exemplo, bloqueio automático de e-
mails/anexos que incluam informação sensível). 

e que pode ser recuperada e apresentada quando solicitado 
(disponibilidade). 
  
A não implementação destes requisitos poderá fazer com que 
a informação sensível do Barclays fique vulnerável a 
modificação, divulgação, acesso, danos, perda ou destruição 
não autorizados, o que poderá resultar em sanções legais e 
regulamentares, prejuízos para a reputação ou 
perda/perturbação dos negócios. 

Controlos de fuga 
de dados 
(informação) 

Informação sensível 
do Barclays enviada 
através da Internet 
 

Devem ser implementados controlos para garantir que a 
informação sensível não é transmitida através da Internet. Por 
exemplo, controlos que possam incluir uma lista de websites 
permitidos. 

O armazenamento 
não autorizado de 
informação sensível 
do Barclays em portas 
multimédia USB ou 
óticas/outros 
mecanismos 
potenciais para 
suportes portáteis 
que possam originar 
fugas de dados 
(informação). 

Devem ser implementados controlos para garantir que a 
capacidade de utilização de USB ou suportes portáteis é restrita.  
Devem ser implementados controlos de monitorização para detetar 
e bloquear (nos casos em que for adequado) a utilização de USB ou 
suportes portáteis. 

 

 

 

Gestão de Registos (conforme aplicável) 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 
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Conservação de 
Gestão de 
Registos 

Requisitos de 
conservação legais 
e regulamentares 

O fornecedor deve garantir que todos os registos relevantes são 
conservados e eliminados segundo os requisitos legais, 
regulamentares ou empresariais aplicáveis. 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que a 
informação sensível do Barclays não seja conservada segundo 
os requisitos legais, regulamentares ou empresariais aplicáveis, 
o que poderá resultar em sanções legais e regulamentares, 
prejuízo para a reputação, perda/perturbação dos negócios. Plano de 

conservação 
O fornecedor deve garantir que todos os registos relevantes se 
encontram em conformidade com os períodos de conservação 
definidos no Plano de conservação acordado do Barclays. O 
fornecedor deve alterar os períodos de conservação de registos 
relevantes quando o Barclays fornece instruções para o fazer. 

Proprietário dos 
registos 

O fornecedor deve designar um contacto principal do fornecedor para 
ser a ligação com o Proprietário de registos relevantes do Barclays.  

Armazenamento 
de registos 

Proteção O fornecedor deve garantir que os registos relevantes se encontram 
protegidos utilizando controlos físicos, ambientais e lógicos para 
prevenir perda, modificação não autorizada ou danos ao longo da sua 
conservação e que se encontram protegidos de acordo com a 
respetiva classificação de confidencialidade relativamente ao Plano de 
Classificação de Informação do Barclays. 

Acesso O fornecedor deve possuir controlos físicos/lógicos para garantir que 
o acesso a registos relevantes se restringe apenas aos funcionários do 
fornecedor que tenham a devida autorização e que deles necessitem 
para desempenhar os seus deveres. 

Inventário O fornecedor deve garantir que é mantido/se encontra acessível para 
o Barclays um índice/inventário de registos relevantes físicos e que 
este é revisto pelo menos anualmente. 
O índice/inventário deve conter pelo menos a seguinte informação 
obrigatória: 

• Proprietário da caixa 
• Número da caixa 
• Descrição do conteúdo 
• Data de destruição 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 
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Recuperação de 
registos 

Recuperação O fornecedor deve garantir que os registos relevantes podem ser 
recuperados dentro dos seguintes prazos obrigatórios: 

• registos relevantes eletrónicos recuperáveis no prazo de três 
(3) dias úteis ou num período exigido por quaisquer 
requisitos legais ou estatutários aplicáveis; e 
 

• registos relevantes físicos/registos eletrónicos arquivados 
(não acessíveis automaticamente num sistema ativo) 
recuperáveis no prazo de dez (10) dias úteis ou num período 
exigido por quaisquer requisitos legais ou estatutários 
aplicáveis. 

 

O fornecedor deve garantir que os processos de recuperação se 
encontram documentados e que o processo é testado pelo menos 
anualmente através de um regime de teste ou através dos processos 
normais da empresa. 
 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que os 
registos relevantes fiquem vulneráveis a modificação, 
divulgação, acesso, danos, perda ou destruição não autorizados, 
o que poderá resultar em sanções legais e regulamentares, 
prejuízo para a reputação ou perda/perturbação dos negócios. 

Proteção O fornecedor deve proteger os registos relevantes durante períodos 
de trânsito através de controlos adequados (físicos, ambientais, 
lógicos) que correspondam ao Plano de Classificação de Informação 
do Barclays. 
 

Formato dos 
registos 

Autenticidade e 
integridade 

O fornecedor deve ter controlos implementados para manter e 
proteger a autenticidade e integridade de registos relevantes. Os 
controlos devem corresponder ao Plano de Classificação de 
Informação do Barclays.   

O fornecedor deve manter registos num formato específico 
necessário para cumprir qualquer legislação/regulamento nacional, 
como manter registos relevantes num formato não regravável e que 
não possa ser apagado. 
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Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Formato dos 
registos 

Documentos 
digitalizados 

Nos casos em que sejam utilizados documentos digitalizados como 
registo principal, o fornecedor deve garantir que os registos 
relevantes são capturados através de um processo de digitalização 
que: 

• adira a quaisquer requisitos legais ou regulamentares para a 
captura de documentos digitalizados; 

• garanta que são implementados processos de garantia da 
qualidade correspondentes ao valor dos registos relevantes e 
requisitos de classificação, conforme indicado no Plano de 
Classificação de Informação do Barclays; e 

• capture documentos digitalizados utilizando uma resolução 
de digitalização mínima de 200 ppp (pontos por polegada). 
 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que os 
registos relevantes fiquem vulneráveis a modificação, 
divulgação, acesso, danos, perda ou destruição não autorizados, 
o que poderá resultar em sanções legais e regulamentares, 
prejuízo para a reputação ou perda/perturbação dos negócios. 

Eliminação de 
registos 

Processo de 
eliminação 

O fornecedor deve garantir que os registos relevantes são destruídos 
de forma segura no prazo de seis meses após o vencimento do 
período da sua conservação (mediante notificação e autorização do 
Barclays), desde que não esteja em vigor uma Suspensão de 
eliminação. 

O fornecedor deve garantir que os processos de eliminação se 
encontram documentados e que são revistos pelo menos 
anualmente. 
 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que os 
registos sejam conservados para além do período de 
conservação especificado, ou pode fazer com que os registos 
sejam destruídos sem autorização, o que poderá resultar em 
sanções legais e regulamentares, prejuízo para a reputação, 
perda/perturbação dos negócios. 
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Autorização para a 
eliminação 

O fornecedor deve garantir que são preservadas provas da 
autorização e destruição de registos relevantes, utilizando controlos 
como: 

• certificados de destruição de registos físicos relevantes; e 
• pistas de auditoria de registos relevantes 

eletrónicos/relatórios de registos relevantes 
removidos/eliminados.  

 
Apenas para fornecedores do Barclays Capital Inc. e/ou do Barclays 
Africa Group Limited, o fornecedor deve garantir que os registos 
relevantes do Barclays não são destruídos sem o consentimento 
prévio por escrito do Barclays. 
 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Eliminação de 

registos Área 
 Métodos de 

eliminação Título 
O fornecedor deve garantir que todos os registos relevantes são 
eliminados de forma segura, através de controlos de eliminação que 
sejam: 

• aplicáveis aos requisitos legais, estatutários e contratuais; 
• correspondentes à classificação de confidencialidade de 

registos relevantes no Plano de Classificação de Informação 
do Barclays; 

• aplicáveis ao suporte no qual os registos relevantes são 
armazenados. 
 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que os 
registos sejam conservados para além do período de 
conservação especificado ou com que os registos sejam 
destruídos sem autorização, o que poderá resultar em sanções 
legais e regulamentares, prejuízo para a reputação, 

perda/perturbação dos negócios. isto é importante 

Suspensão de 
eliminação de 
registos 

Notificação de 
suspensão de 
eliminação 

O fornecedor deve ter controlos implementados para garantir que, 
mediante notificação do Barclays, quaisquer registos relevantes 
abrangidos por uma suspensão de eliminação são suspensos de 
destruição num prazo de 24 horas e para confirmar ao Barclays que 
os requisitos de suspensão de eliminação foram aplicados. 

 

A não implementação destes requisitos poderá fazer com que os 
registos relevantes necessários para prova sejam destruídos, o 
que poderá resultar em sanções legais e regulamentares, ou 
prejuízo para a reputação, perda/perturbação dos negócios. 
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Anulação da 
suspensão de 
eliminação 

O fornecedor deve ter controlos implementados para garantir que, 
mediante notificação do Barclays relativamente ao levantamento de 
uma suspensão de eliminação, quaisquer registos relevantes no 
âmbito da suspensão de eliminação reiniciam o respetivo período de 
conservação ou destruição aplicável no espaço de seis meses a partir 
da data de levantamento da suspensão de eliminação (desde que os 
registos não sejam abrangidos por outra suspensão de eliminação). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Requisitos de 
Gestão de 
Registos nos 
EUA 

Registos relevantes 
originais e cópias 
de segurança - 
Serviços UTC 
(Universal Time 
Coordinator) 

O fornecedor deve ter controlos implementados a fim de garantir que 
é mantido um original e uma cópia de segurança de cada registo 
eletrónico relevante do Barclays e deve implementar e manter 
serviços UTC (Universal Time Coordinator) para todos estes registos 
eletrónicos relevantes do Barclays, de modo a garantir que os registos 
e parâmetros de carimbo de data/hora são aplicados de forma 
consistente. 
 

A não implementação destes princípios poderá fazer com que os 
registos relevantes não sejam armazenados nem conservados 
de acordo com os regulamentos/legislação aplicáveis, o que 
poderá resultar em sanções legais e regulamentares, ou prejuízo 
para a reputação, perda/perturbação dos negócios. 

Registos relevantes 
- E-mail 

O fornecedor deve ter implementados controlos com o intuito de 
garantir que os e-mails gerados por um fornecedor e definidos como 
registos relevantes do Barclays são conservados durante um período 
mínimo de 7 anos, ou por um período de conservação específico 
definido no Plano de Conservação do Barclays. 

Carta de 
compromisso 

O fornecedor deve disponibilizar prontamente à entidade reguladora 
aplicável uma Carta de compromisso, caso tal lhe seja solicitado. 
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Definições  

Requisitos de utilização 
aceitável 

Determinados riscos podem ser mitigados através do cuidado exercido por todos os funcionários no tratamento de Ativos de Informação 
ou no funcionamento de equipamento que contenha estes ativos.  Devem ser definidos e disponibilizados requisitos específicos aos 
funcionários do fornecedor, de modo a comunicar a importância do seu papel na mitigação do risco da informação. 

Conta Um conjunto de credenciais (por exemplo, uma ID de utilizador e palavra-passe) através do qual é gerido o acesso a um sistema de TI 
utilizando controlos de acesso lógico.  
As contas podem ser associadas a um utilizador ou a outro sistema (uma conta de "serviço"). 

Autenticação (acesso lógico) Uma ação ou uma série de ações que determinam se uma identidade é válida ou genuína. A autenticação requer algo secreto que 
normalmente pode ser descrito como algo que possua, seja ou saiba (por ex., um passe de segurança, uma impressão digital, uma palavra-
passe). Faz parte de um processo de verificação e pode ser realizado numa pessoa, dispositivo ou software. 

Suspensão de eliminação 
Uma notificação para impedir a destruição de determinada informação, normalmente porque a informação poderá ser necessária como 

prova numa questão contratual, legal ou regulamentar. 

Conta inativa  Quando uma conta se tornou inativa quer através de um processo automático devido a inatividade ou mediante pedido. 
Ativo de Informação Qualquer informação do Barclays que tenha valor, à luz dos respetivos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.   

Pode ser criado ou recebido em qualquer formato de suporte e processado, utilizado ou armazenado pelo fornecedor.  

Tipo de Ativo de Informação Um agrupamento lógico de Ativos de Informação criado por uma unidade de negócios do Barclays com o único objetivo de avaliar os riscos 

da informação.  
Conta interativa Qualquer conta utilizada por um indivíduo para iniciar sessão ou aceder a um sistema de TI, serviço ou dispositivo interativamente. O 

antónimo de conta interativa é uma conta não utilizada por um indivíduo (por ex., uma conta incorporada com um script de início de 
sessão, utilizada por uma aplicação para criar uma aplicação para a ligação da aplicação). 
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Classificação de Informação O processo de identificar, classificar e rotular Ativos de Informação de acordo com o seu valor para o Barclays.  
Tratamento de Informação Os controlos e procedimentos que devem ser aplicados aos Ativos de Informação de acordo com a sua classificação ao longo do seu ciclo 

de vida, de modo a mitigar o risco de perda, utilização indevida, alteração não autorizada ou divulgação não autorizada. 

Proprietário da informação O indivíduo do Barclays responsável pela classificação de um Ativo de Informação e por garantir que este é tratado corretamente. 
Incidente de risco das 
informações 

Qualquer circunstância em que exista um impacto potencial ou real para o Barclays, resultando do controlo inadequado ou da falha de 
processos internos, de pessoas e de sistemas, ou resultando de um evento externo onde o risco da informação sofra impacto ou seja a 
origem do problema.  
É de salientar que os incidentes de IRM também podem ser designados como eventos de risco de IRM. 

Sistema de TI Qualquer equipamento, serviço ou aplicação informática que (a) armazena e processa Ativos de Informação, e (b) ao qual poderiam ser 
aplicados controlos de acesso lógico de forma exequível.   
 
Tal inclui sistemas que armazenam informação de forma estruturada (por exemplo, bases de dados de aplicações) e sistemas que 
armazenam informação de forma não estruturada (por exemplo, sites SharePoint e unidades de rede partilhadas). 

 

 

 

Definições  

Saída  Um indivíduo que esteja a abandonar o fornecedor ou cujo acesso aos sistemas de TI do fornecedor deixe de ser necessário. 

Carta de compromisso 
 Uma carta do fornecedor para um regulador de uma entidade do Barclays afirmando que o fornecedor irá tomar as medidas razoáveis para 
cumprir quaisquer pedidos deste regulador para transferir para qualquer suporte aceitável registos relevantes do Barclays, que sejam 
mantidos em suportes de dados de armazenamento eletrónicos na posse ou no controlo do fornecedor. 

Transferência  Funcionário do fornecedor que já trabalha para o fornecedor e já tem acesso a um ou mais sistemas de TI do fornecedor, mas que está a 
iniciar um novo cargo, exigindo acesso a sistemas de TI diferentes nas suas novas funções. 

Registo principal 
Nos casos em que exista duplicação de cópias de um registo, o registo principal corresponde à versão original que é escolhida para ser 
utilizada como registo relevante. 

Acesso privilegiado Acesso por um titular de conta privilegiada. 

Conta privilegiada Uma conta que fornece o nível de controlo mais alto sobre um sistema de TI específico ou uma área de infraestrutura.  Estas contas são 
normalmente utilizadas para manutenção do sistema, administração de segurança ou alterações à configuração de um 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 administradores locais. 
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Acesso remoto  O acesso remoto permite aos utilizadores ligarem-se aos sistemas do fornecedor a partir de locais não detidos nem operados pelo 
fornecedor (como a casa de um funcionário do fornecedor). 

Registos relevantes 
Informação específica que o Barclays exige que seja conservada e eliminada segundo os requisitos legais, regulamentares ou empresariais 
aplicáveis.  

Proprietário dos registos 
relevantes 

O proprietário do processo empresarial do Barclays com o qual se relacionam os registos relevantes pode ser o proprietário dos registos 
relevantes, ou o proprietário dos registos relevantes é designado para o cargo da pessoa do Barclays que criou os registos relevantes.   

Plano de conservação 
Uma lista de registos relevantes que o Barclays é obrigado a manter e detalhes sobre os períodos de conservação nacionais aplicáveis, 
requisitos sobre qualquer formato/armazenamento específicos e a classificação de confidencialidade dos registos relevantes. 

Segregação de deveres Segregação de deveres consiste no conceito de ter mais do que uma pessoa necessária para concluir uma tarefa. Este princípio é 
estabelecido quando tem de ser evitado um conflito de interesses nos processos empresariais (por ex., os administradores de sistemas 
responsáveis por fornecer acesso aos utilizadores de sistemas de TI não devem ter a capacidade para autorizar o seu próprio acesso). As 
circunstâncias empresariais poderão exigir que o funcionário do fornecedor necessário para assegurar a segregação de deveres provenha 
de mais do que uma linha hierárquica funcional.  

Informação sensível Informação classificada como confidencial ou secreta segundo o Plano de Classificação de Informação do Barclays - Apêndice B, Tabela 1 

Repositório de informação 
não estruturada  

Um repositório de informação não estruturada é um serviço, como uma unidade de rede ou site SharePoint, que tenha sido estabelecido 
para controlar o acesso aos ativos de informação eletrónicos do fornecedor. 

 

Apêndice A: Requisitos mínimos de avaliação de risco do Barclays 

Tabela 1: Ameaças 

Ameaça Descrição 

Modificação de informação não autorizada Utilização não autorizada de um sistema informático com o intuito de modificar informação.  Tal pode ocorrer através de 
uma conta comprometida ou através de um indivíduo autorizado que ultrapasse o seu nível de autorização de forma 
deliberada ou acidental. 

Divulgação de informação não autorizada Divulgação não autorizada acidental ou deliberada de: 
• informação empresarial (por ex., nomes de projetos, nomes de clientes, registos médicos e números de cartões 

de crédito);  
• credenciais de acesso do utilizador (por ex., identificadores e autenticadores únicos) que devem permanecer 

confidenciais. 

Furto de software Furto de software exclusivo do Barclays (por ex., código de programas informáticos, código fonte e metodologias). 
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Acesso não autorizado ou furto de  

Ativos de Informação do Barclays 

Acesso não autorizado ou furto de: 
• informação empresarial do Barclays (por ex., listas de clientes, design de produtos, segredos comerciais ou 

propriedade intelectual); 
• informação pessoal identificável (números de carões de crédito, ID de funcionários ou registos médicos). 

Furto ou perda de dispositivos móveis ou 
dispositivos de armazenamento portáteis 
contendo Ativos de Informação do Barclays 

Furto ou perda de equipamento informático portátil (por ex., equipamento utilizado por indivíduos em ambientes 
remotos), como computadores portáteis, tablets, smartphones e dispositivos de armazenamento portáteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Conjunto mínimo de canais de fuga de dados (informação) que devem ser considerados parte da avaliação de Risco da 
Informação do fornecedor:  

Canal 
 

Exemplos 
 

E-mail E-mail corporativo, webmail, outro e-mail 

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

Suportes de dados 
amovíveis 

Utilização aprovada/não aprovada, fitas de cópias de segurança 
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Físico 
Dispositivos empresariais (computadores portáteis, telefones, tablets, etc.) 
Dispositivos pessoais (computadores portáteis, telefones, tablets, etc.) 
Documentos/fontes em papel (blocos de notas, etc.) 
Fontes não em papel (cartões de chaves de encriptação, smart cards, etc.) 
Ficheiros físicos 

Impressão Todo o tipo de impressão – em casa, remota 

Transferência de ficheiros 
Website 
Serviços em nuvem 
Ponto-a-ponto/MI 
FTP/FTP seguro 
Fax 
EDI (Electronic Data Interchange) 

Pessoas 
Engenharia social 
Coação 
Suborno 
Erro humano 

Voz 
Gravador de voz 
Chamadas em conferência 
Gravações e voicemail 

Redes e conectividade 
Redes não seguras/pessoais 
Wi-Fi 
Acesso remoto 

Imagem 
Fotografias 
Webcams 
Vídeo/CCTV 

 

 

 

Apêndice B: Plano de Classificação de Informação do Barclays, Tabela 1: Plano de Classificação de Informação do Barclays e 
rótulos predefinidos  
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Classificação Definição Exemplos 

 

Secreta 

Informações relativamente às quais a divulgação não autorizada (interna ou 
externamente) pode causar graves perdas financeiros ou prejuízo para a 
reputação, perdas significativas de vantagem competitiva, ou sanção 
regulamentar ou ação judicial.   

É de salientar que alguma informação apenas poderá ser considerada "Secreta" 
durante um curto período de tempo. 

• Previsões de lucro ou resultados financeiros anuais (antes da 
divulgação pública) 

• Informação sobre potenciais fusões ou aquisições 
• Informações sobre planeamento estratégico 
• Atas da comissão executiva 
• Determinada informação sobre a configuração de sistemas de 

segurança*  
• Determinados resultados e relatórios de auditorias* 
• Determinados registos de clientes ou pessoal* 

 

 

Confidencial 

Informação que seja propriedade da organização ou relacionada com um 
processo empresarial essencial e à qual o acesso por parte de todos os 
funcionários não é necessário nem 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. 

A informação pessoal e financeira de clientes deve ser classificada como, no 
mínimo, Confidencial.  Se a informação for de natureza "sensível a nível pessoal" 
e necessitar de proteção extra, deve ser classificada como Secreta.  . 

• Novos planos de produtos 
• Contratos de clientes 
• Resultados e relatórios de auditorias* 
• Contratos legais 
• Informação de clientes 
• Estratégias e orçamentos 
• Avaliações de vulnerabilidade 
• Avaliações de desempenho 
• Remuneração do pessoal e informação pessoal 
• Informação sobre a configuração de sistemas de segurança* 

 

Apenas interna 

Aplica-se a informação relacionada com operações internas do Barclays, 
comunicações internas não-confidenciais e comunicações gerais adequadas 
para distribuição por toda a organização.  

Normalmente, este tipo de informação não teria qualquer impacto significativo 
ou consequências para o Barclays, os seus clientes ou os seus parceiros de 
negócios caso fosse divulgada a pessoas não autorizadas, mas poderia facultar 
conhecimento das operações internas do Barclays que poderia não ser 
adequado para não-funcionários.   

Informação classificada como Apenas interna pode ser enviada para o exterior 
da organização nos casos adequados (por ex., para terceiros em casos em que o 
trabalho tenha de ser contratado externamente) se tiver sido obtida autorização 
do proprietário do ativo de informação. 

• Políticas e normas organizacionais 
• Documentos de processos 
• Anúncios internos 
• Nomes de pessoal e diretórios 
• Funções dos cargos 
• Organograma 
• Manual do pessoal 
• Newsletters 
• Comunicações internas (para um ou mais destinatários) não 

classificadas como confidenciais ou secretas 
• Ordens de trabalhos/atas não classificadas como confidenciais 

ou secretas 

 

Não restrita 

Informação que já se encontre ou tenha sido autorizada para o domínio público 
ou informação para a qual a divulgação pública não autorizada não teria 
impacto negativo significativo ou consequências para o Barclays, os seus 
clientes ou os seus parceiros de negócios.  

• Materiais de marketing 
• Anúncios de emprego 
• Anúncios públicos 
• Websites acessíveis ao público do Barclays 
• Publicações 

*  Informação sobre configuração de sistemas de segurança, resultados de auditorias e registos pessoais podem ser classificados como confidenciais ou secretos, 
dependendo do impacto da divulgação não autorizada para os negócios  
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Plano de Classificação de Informação do Barclays, Tabela 2: Requisitos de tratamento do Plano de Classificação de Informação do 
Barclays ao longo do ciclo de vida do ativo de informação    

Fase do 
ciclo de vida 
da 
classificação 

Apenas interna Confidencial Secreta 

Criar e 
introduzir 

 

• Deve ser atribuído um proprietário da 
informação aos ativos. 

  

• Deve ser atribuído um proprietário da informação aos 
ativos. 

• Deve ser atribuído um proprietário da 
informação aos ativos. 

Armazenamento • Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 
devem ser armazenados em áreas públicas 
(incluindo áreas públicas nas instalações 
do fornecedor onde os visitantes possam 
ter acesso não supervisionado). 
 

• A informação não deve ser deixada em 
áreas públicas nas instalações do 
fornecedor onde os visitantes possam ter 
acesso não supervisionado. 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não devem ser 
armazenados em locais onde pessoas não autorizadas 
os possam ver ou ter acesso. 
 

• Os ativos eletrónicos armazenados devem ser 
protegidos através de encriptação ou de controlos de 
compensação adequados, caso exista um risco 
significativo de pessoas não autorizadas poderem 
aceder aos mesmos. 
 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não devem 
ser armazenados em locais onde pessoas 
não autorizadas os possam ver ou ter acesso. 
 

• Os ativos eletrónicos armazenados devem 
ser protegidos através de encriptação ou de 
controlos de compensação adequados, caso 
exista um risco significativo de pessoas não 
autorizadas poderem aceder aos mesmos. 

Acesso e 
utilização 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 
devem ser deixados em áreas públicas fora 
das instalações do fornecedor. 
 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 
devem ser deixados em áreas públicas nas 
instalações do fornecedor onde os visitante 
possam ter acesso não supervisionado. 
 

• Os ativos eletrónicos devem ser protegidos 
através de controlos de gestão de acesso 
lógico, caso seja necessário. 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não devem ser 
operados nem deixados sem vigilância em locais onde 
pessoas não autorizadas os possam ver ou ter acesso.  
Os ativos podem ser operados se estiverem 
implementados controlos adequados (por ex., ecrãs 
de privacidade). 
 

• Os ativos impressos devem ser imediatamente 
retirados da impressora.  Se tal não for possível, 
devem ser utilizadas ferramentas de impressão 
segura. 
 

• Os ativos eletrónicos devem ser protegidos através de 
controlos de gestão de acesso lógico. 

• Os ativos (físicos ou eletrónicos) não devem 
ser operados nem deixados sem vigilância 
em locais onde pessoas não autorizadas os 
possam ver ou ter acesso.  Os ativos podem 
ser operados se estiverem implementados 
controlos adequados (por ex., ecrãs de 
privacidade). 
 

• Os ativos impressos devem impressos 
utilizando ferramentas de impressão segura. 
 

• Os ativos eletrónicos devem ser protegidos 
através de controlos de gestão de acesso 
lógico. 

Partilha • Deve ser atribuído um rótulo de 
classificação aos ativos em papel.  O rótulo 
deve estar presente, no mínimo, na folha 
de rosto. 

• Os ativos em papel devem ter um rótulo de 
classificação visível.  O rótulo deve estar presente, no 
mínimo, na folha de rosto. 
 

• Os ativos em papel devem ter um rótulo de 
classificação visível em todas as páginas. 
 

• Os envelopes que contenham ativos em 
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• Os ativos eletrónicos devem ter um rótulo 

de classificação óbvio. 
 

• Os ativos apenas devem ser distribuídos 
utilizando sistemas, métodos ou 
fornecedores aprovados pela organização. 

 
• Os ativos apenas devem ser distribuídos a 

pessoas que trabalhem na organização ou 
ao abrigo de uma obrigação contratual 
adequada com a mesma, ou como parte de 
uma necessidade empresarial claramente 
reconhecida, como a negociação de um 
contrato. 

• Os envelopes que contenham ativos em papel devem 
ter um rótulo de classificação visível na parte frontal. 
 

• Os ativos eletrónicos devem ter um rótulo de 
classificação óbvio.  As cópias eletrónicas de 
documentos com várias páginas devem ter um rótulo 
de classificação visível em todas as páginas. 

 
• Os ativos apenas devem ser distribuídos utilizando 

sistemas, métodos ou fornecedores aprovados pela 
organização. 

 
• Os ativos apenas devem ser distribuídos a pessoas 

que trabalhem na organização ou ao abrigo de uma 
obrigação contratual adequada com a mesma, ou 
como parte de uma necessidade empresarial 
claramente reconhecida, como a negociação de um 
contrato. 
 

• Os ativos apenas devem ser distribuídos a pessoas 
com uma necessidade empresarial de os receberem. 
 

• Os ativos não devem ser enviados por fax exceto se o 
remetente tiver confirmado que os destinatários estão 
prontos para recuperar o ativo. 

 
• Os ativos eletrónicos devem ser encriptados utilizando 

um mecanismo de proteção criptográfico aprovado 
quando em trânsito, fora da rede interna do 
fornecedor. 

papel devem ter um rótulo de classificação 
visível na parte frontal e devem ser selados 
com um selo inviolável.  Devem ser 
colocados no interior de um envelope 
secundário não rotulado antes da 
distribuição.  
 

• Os ativos eletrónicos devem ter um rótulo de 
classificação óbvio.  As cópias eletrónicas de 
documentos com várias páginas devem ter 
um rótulo de classificação visível em todas as 
páginas. 

 
• Os ativos apenas devem ser distribuídos 

utilizando sistemas, métodos ou 
fornecedores aprovados pela organização. 

 
• Os ativos apenas devem ser distribuídos a 

pessoas que trabalhem na organização ou ao 
abrigo de uma obrigação contratual 
adequada com a mesma, ou como parte de 
uma necessidade empresarial claramente 
reconhecida, como a negociação de um 
contrato. 
 

• Os ativos apenas devem ser distribuídos a 
pessoas especificamente autorizadas a 
recebê-los pelo proprietário da informação. 
 

• Os ativos não devem ser enviados por fax. 
 
 

• Os ativos eletrónicos devem ser encriptados 
utilizando um mecanismo de proteção 
criptográfico aprovado quando em trânsito, 
fora da rede interna do fornecedor.   
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• Deve ser mantida uma cadeia de 
responsabilidade para ativos eletrónicos. 

Arquivamento e 
eliminação 

• Os ativos em papel devem ser eliminados 
recorrendo a um serviço de eliminação de 
resíduos confidencial. 
 

• As cópias de ativos eletrónicos também 
devem ser eliminadas da "reciclagem" do 
sistema ou de instalações semelhantes 
oportunamente. 

• Os ativos em papel devem ser eliminados recorrendo 
a um serviço de eliminação de resíduos confidencial. 
 

• As cópias de ativos eletrónicos também devem ser 
eliminadas da "reciclagem" do sistema ou de 
instalações semelhantes oportunamente. 

• Os ativos em papel devem ser eliminados 
recorrendo a um serviço de eliminação de 
resíduos confidencial. 
 

• As cópias de ativos eletrónicos também 
devem ser eliminadas da "reciclagem" do 
sistema ou de instalações semelhantes 
oportunamente. 
 

• Os suportes nos quais os ativos eletrónicos 
podem ter sido armazenados devem ser 
adequadamente analisados antes ou durante 
a eliminação. 

 

 


