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Área de 

controlo 

Designação 

do controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Governação e 

garantia 

Funções e 

responsabilidades 

O fornecedor tem de definir e comunicar funções e responsabilidades pelas gestão de 

registos. Têm de ser revistos após qualquer mudança substancial ao modelo de 

operação ou negócios do fornecedor.  

As principais funções incluem um executivo sénior, responsável pela gestão de registos. 

 

 A gestão de registos exige apoio de alto 

nível por forma a garantir que os controlos 

são desenvolvidos, implementados e 

operados eficazmente.   

 É necessária uma monitorização contínua 

para dar garantias à direção relativamente 

ao design e ao funcionamento dos 

controlos da gestão de registos. 
Relato de riscos 

de gestão de 

registos 

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

incidentes de gestão de registos são relatados e geridos. 

 

Os incidentes e as violações em matéria de gestão de registos têm de receber resposta 

por parte do fornecedor e ser participados imediatamente ao Barclays. Deve 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. 

Monitorização 

contínua 

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

regularmente, pelo menos uma vez por ano. 

Cumprimento de 

requisitos 

legislativos e 

estatutários locais 

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

com gestão de registos aplicáveis à jurisdição onde o fornecedor opera são 

adequadamente documentados e cumpridos.   
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Área de 

controlo 

Designação do 

controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Formação e 

sensibilização 

Formação e 

sensibilização de 

novos colaboradores 

O fornecedor tem de garantir que todos os novos colaboradores do fornecedor realizam, 

num período razoável, formação que garanta que compreendam as respetivas funções e 

responsabilidades de gestão de registos. 

 Garantir que todo o pessoal do 

fornecedor compreende as respetivas 

responsabilidades relativamente à gestão 

de registos 

 

 A não implementação destes requisitos 

poderá fazer com que a informação 

relativa ao 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 e 

perda/perturbação dos negócios. 

Formação e 

sensibilização 

contínuas 

O fornecedor tem de garantir que, uma vez por ano, todo o pessoal do fornecedor realiza 

uma formação obrigatória, de modo a garantir que estão cientes das respetivas funções 

e responsabilidades em matéria de gestão de registos. 

Retenção de 

gestão de 

registos 

Requisitos de 

retenção legais e 

regulamentares 

O fornecedor tem de garantir que todos os registos relevantes são retidos e eliminados 

em conformidade com os requisitos legais, regulamentares e comerciais aplicáveis. 

Plano de retenção O fornecedor tem de garantir que todos os registos relevantes estão em conformidade 

com os períodos de retenção definidos no plano de retenção Barclays acordado. O 

fornecedor tem de modificar os períodos de retenção de registos relevantes quando 

receber instruções do Barclays para o fazer. 

Responsável pelos 

registos 

O fornecedor tem de nomear um contacto-chave próprio para ser elo de ligação com o 

responsável pelos registos relevante no Barclays.  

Armazenamento 

de registos 

Proteção O fornecedor tem de garantir que os registos relevantes são protegidos utilizando 

controlos físicos, ambientais e lógicos que impeçam perda, modificação ou dano não 

autorizado durante a sua retenção e que são protegidos de acordo com a sua 

classificação de confidencialidade consoante o esquema de classificação de informações 

do Barclays definido no plano de requisitos de controlo do fornecedor em matéria de 

segurança da informação e os controlos definidos no plano de requisitos de controlo do 

fornecedor em matéria de segurança física. 

 A não implementação destes requisitos 

poderá fazer com que os registos 

relevantes fiquem vulneráveis a 

modificação, divulgação, acesso, dano, 

perda ou destruição não autorizados, o 

que poderá resultar em sanções legais e 

regulamentares, prejuízo para a 

reputação ou perda/perturbação dos 

negócios. 

Acesso O fornecedor tem de dispor de controlos físicos/lógicos para garantir que o acesso a 

registos relevantes é limitado apenas ao pessoal do fornecedor com autorização 

adequada e com necessidade de acesso para realizar as respetivas tarefas. 

Inventário O fornecedor tem de garantir que mantém um índice/inventário de registos físicos 

relevantes, e que este permanece acessível por parte do Barclays e é revisto pelo menos 

anualmente. 

O índice/inventário tem de conter pelo menos as seguintes informações obrigatórias: 

 Responsável pela caixa 
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 Número da caixa 

 Descrição dos conteúdos 

 Data de destruição ou data de início/data de fim 

Área de 

controlo 

Designação do 

controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Acesso a registos Obtenção O fornecedor tem de garantir que os registos relevantes são acessíveis dentro dos 

seguintes limites temporais exigidos: 

 registos relevantes eletrónicos acessíveis 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) acessíveis no prazo de dez (10) dias úteis 

ou num período exigido por quaisquer requisitos legais ou estatutários 

aplicáveis. 

O fornecedor tem de garantir que os processos de acesso são documentados e que o 

processo é testado pelo menos anualmente mediante um regime de teste ou de 

processos habituais. 

 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 tem de proteger os registos relevantes durante o transporte através de 

controlos adequados (físicos, ambientais, lógicos) que estejam de acordo com o 

esquema de classificação de informações do Barclays definidos no plano de requisitos de 

controlo do fornecedor em matéria de segurança da informação. 

Formato dos 

registos 

Autenticidade e 

integridade 

O fornecedor tem de dispor de controlos para manter e proteger a autenticidade e a 

integridade dos registos relevantes. Os controlos têm de ser conforme o esquema de 

classificação de informações do Barclays definido no Anexo B - Tabela 1 do plano de 

requisitos de controlo do fornecedor em matéria de segurança da informação.   

O fornecedor tem de manter registos num formato específico necessário para cumprir 

qualquer legislação/regulamento aplicável de um país, como por exemplo, manter 

registos relevantes num formato não regravável e que não possa ser apagado. 

Formato dos 

registos 

Documentos 

digitalizados 

Nos casos em que sejam utilizados documentos digitalizados como registo principal, o 

fornecedor tem de garantir que os registos relevantes são captados através de um 

processo de digitalização que: 

 cumpra todos os requisitos legais ou regulatórios aplicáveis referentes à 

captação de documentos digitalizados; 
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 garanta que existem processos de garantia de qualidade em consonância com 

o valor dos registos relevantes e os requisitos de classificação discriminados no 

esquema de classificação de informações do Barclays; e 

 Captação de documentos digitalizados com uma resolução de digitalização 

mínima de 200 dpi (pontos por polegada). 

Área de 

controlo 

Designação do 

controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Eliminação de 

registos 

Processo de 

eliminação 

O fornecedor tem de garantir que os registos relevantes são destruídos em segurança no 

prazo de doze meses a contar da data de expiração do respetivo período de retenção 

(mediante notificação e autorização por parte do Barclays), desde que não esteja em 

vigor uma suspensão de eliminação. 

O fornecedor tem de garantir que os processos de eliminação são documentados e 

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. 
Autorização de 

eliminação 

O fornecedor tem de garantir a manutenção de evidências da autorização e destruição 

dos registos relevantes, com recurso a controlos como: 

 Certificados de destruição de registos físicos relevantes; e 

 Histórico de auditoria de registos relevantes eletrónicos/relatórios de registos 

relevantes removidos/eliminados  

 

No caso de fornecedores de serviços do Barclays Corporate/Barclays Capital Inc. e/ou 

Barclays Africa Group Limited apenas, o fornecedor tem de garantir que os registos 

relevantes do Barclays não são destruídos sem a autorização prévia do Barclays. 

Eliminação de 

registos - Área 

 Métodos de 

eliminação - Título 

O fornecedor tem de garantir que os registos relevantes são eliminados de forma segura, 

com recurso a controlos de eliminação que sejam: 

 aplicáveis a requisitos legislativos, estatutários e contratuais 

 conformes com a classificação de confidencialidade de registos relevantes do 

esquema de classificação de informações do Barclays 

 aplicáveis ao meio em que os registos relevantes são guardados 

Retenção de 

eliminação de 

registos 

Notificação de 

retenção de 

eliminação 

O fornecedor tem de ter controlos implementados para garantir que, mediante 

notificação do Barclays, quaisquer registos relevantes abrangidos por uma suspensão de 

eliminação deixam de ser destruídos num prazo de 24 horas e para confirmar ao Barclays 

que os requisitos de suspensão de eliminação foram aplicados. 
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Levantamento da 

suspensão de 

eliminação 

O fornecedor tem de dispor de controlos de modo a garantir que, mediante notificação 

do Barclays relativa a levantamento da suspensão de eliminação, quaisquer registos 

relevantes ao abrigo da suspensão de eliminação têm o respetivo período aplicável de 

retenção ou destruição recomeçados no prazo de doze meses após o levantamento da 

suspensão de eliminação (desde que os registos não estejam ao abrigo de 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 

Universal Time 

Coordinator (“UTC”) 

O fornecedor tem de dispor de controlos para garantir a manutenção de um original e de 

uma cópia de segurança do registo eletrónico relevante do Barclays e, no que se refere a 

todos os registos relevantes eletrónicos do Barclays, tem de implementar e manter 

serviços Universal Time Coordinator (“UTC”) de modo a garantir que o registos do 

carimbo de data/hora e os parâmetros são aplicados consistentemente. 

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 tem de dispor de controlos para garantir que os e-mails gerados por um 

fornecedor e definidos como registos relevantes do Barclays são retidos por um período 

mínimo de sete anos ou por um período de retenção específico definido no esquema de 

retenção do Barclays. 

Carta-compromisso O fornecedor tem de disponibilizar imediatamente ao regulador aplicável uma carta-

compromisso, se tal for solicitado. 
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Definições  

Carta-compromisso 
 Uma carta do fornecedor a um regulador de uma entidade do Barclays na qual se refere que o fornecedor adotará as medidas razoáveis 

para cumprir qualquer pedido do regulador no sentido de transferir da internet quaisquer suportes com registos relevantes do Barclays que 

sejam mantidos num suporte de armazenamento eletrónico e que estejam na posse ou sob o controlo do fornecedor. 

Plano de retenção 
Uma lista de registos relevantes que o Barclays tem de manter e que detalha os períodos de retenção aplicáveis ao nível do país, quaisquer 

requisitos de formato/armazenamento específicos e a classificação de confidencialidade dos registos relevantes. 

Registo principal 
Nos casos em que existirem cópias duplicadas de um registo, o registo principal é a versão original escolhida para ser utilizada como registo 

relevante. 

Registos Relevantes 
Informações específicas que o Barclays exige que sejam retidas e eliminadas em conformidade com os requisitos legais, regulamentares e 

comerciais aplicáveis.  

Responsável por registos 

relevantes 

O responsável pelo processo empresarial do Barclays com o qual se relacionam os registos relevantes pode ser o responsável pelos registos 

relevantes, ou o responsável pelos registos relevantes é designado para a função pela pessoa que, no Barclays, criou os registos relevantes.   

Suspensão de eliminação 
Uma notificação para suspender a destruição de certas informações, geralmente porque a informação pode ser necessária como evidência 

em assuntos contratuais, legais ou regulamentares. 

 

 


