
 

Versão 7.0, dezembro de 2016 

 

 

                        

   

 

Obrigações de controlo de 

fornecedor externo 
 

Risco de tecnologia 

 



Versão 7.0, dezembro de 2016 

 

Área de 

controlo 

Designação do controlo Descrição do controlo Porque é importante 

1. Gerir a 

obsolescência  

 

Garantir disposições de suporte contínuo  

 

O fornecedor tem de informar imediatamente 

o Barclays sobre modificações conhecidas na 

respetiva capacidade para disponibilizar 

suporte, direta ou indiretamente, a ativos de 

TI utilizados na prestação de serviços ao 

Barclays, devendo também garantir uma 

atualização atempada ou a retirada de 

operação desses ativos de TI. 

Registos e/ou procedimentos inadequados para ativos de 

hardware e software que deixem de receber suporte ou 

serviços de tecnologia que se baseiem em hardware ou 

software obsoleto podem resultar num desempenho 

inaceitável, instabilidade, vulnerabilidades de segurança, 

perda de negócios e custos de migração excessivos. 

2. Tratamento de 

incidentes 

 

Registo, classificação e resolução de 

incidentes 

 

O fornecedor tem de operar um regime de 

tratamento de incidentes relativamente à 

operação dos sistemas serviços de TI, regime 

esse que garanta que esses incidentes 

operacionais são adequadamente 

identificados, registados, classificados e 

imediatamente resolvidos ou encaminhados 

conforme necessário 

 

Os incidentes de tecnologia que não forem comunicados 

atempadamente ou com detalhe suficiente, ou quando não 

se adotarem as medidas corretivas necessárias, podem 

resultar na perturbação evitável de sistemas/serviço, ou em 

danos ou perda de dados 

3. Gestão de 

problemas 

 

Identificação, avaliação/análise e resolução 

de problemas de tecnologia 

 

O fornecedor tem de operar um regime de 

investigação atempada dos problemas 

subjacentes a incidentes de tecnologia 

significativos, que garantam a identificação e 

o registo desses problemas através da análise 

da causa originária, e a sua eficaz resolução 

no sentido de minimizar a probabilidade e o 

impacto da recorrência de incidentes. 

 

Quando problemas subjacentes que dão origem a 

incidentes com impacto na prestação de serviços de 

tecnologia não são identificados e resolvidos 

atempadamente, pode ocorrer perturbação evitável de 

sistemas/serviço, ou a danos ou perda de dados 

 

4. Gestão da 

configuração 

 

Manutenção de registos de configuração de 

tecnologia completos e precisos 

 

O fornecedor tem de manter registos 

completos e precisos relativamente a cada um 

dos componentes de tecnologia (hardware e 

software) utilizados na prestação de serviços 

ao Barclays, juntamente com a informação 

necessária para o suporte contínuo, e garantir 

que essas entradas permanecem atualizadas. 

Coletivamente, esses componentes de 

tecnologia designam-se “ambiente de 

produção” 

Entradas de registo impróprias em componentes de 

tecnologia (hardware e software) incluindo propriedade 

definida e dependências de terceiros podem implicar 

serviços e dados inseguros ou não fiáveis 
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5. Gestão da 

configuração  

 

Isolamento do ambiente de produção 

 

O fornecedor tem de garantir que todos os 

sistemas e serviços de TI de produção 

utilizados na prestação de serviços ao Barclays 

não integram, utilizam ou são acedidos por 

componentes que não se encontrem no 

ambiente de produção. 

Registos individuais impróprios relativamente a 

componentes de tecnologia (hardware e software) 

incluindo propriedade definida e dependências de terceiros 

podem implicar serviços e dados inseguros ou não fiáveis 

 

Área de 

controlo 

Designação do controlo Descrição do controlo Porque é importante 

6. Gestão da 

configuração 

 

Realizar gestão de código fonte 

 

O fornecedor tem de garantir que o código 

fonte e scripts/utilitários relacionados com a 

prestação de serviços ao Barclays, tais como 

os que permitem monitorização de eventos, 

processamento de lotes, relatórios, 

transferências de ficheiros, etc., (versões mais 

recentes e anteriores) são devidamente 

registados na ferramenta CMDB e geridos em 

termos de controlo de mudança. 

 

Registos individuais impróprios relativamente a 

componentes de tecnologia (hardware e software) 

incluindo propriedade definida e dependências de terceiros 

podem implicar serviços e dados inseguros ou não fiáveis 

 

7. Continuidade do 

serviço 

 

Disponibilizar e validar disposições de 

resiliência/recuperação adequadas 

 

O fornecedor tem de compreender e 

concordar com as necessidades de 

resiliência/recuperação do Barclays 

relativamente a todos os sistemas e serviços 

de TI que fornece ao Barclays, bem como 

garantir que as respetivas disposições de 

continuidade do serviço são adequadamente 

postas em prática/provadas fiáveis 

 

A inexistência ou inadequação de planeamento de 

continuidade de serviço pode conduzir à perda inaceitável 

de serviço de tecnologia por parte de uma unidade de 

negócios ou dos clientes, após um incidente 

 

8. Continuidade do 

serviço 

 

Gestão do ambiente do centro de dados 

 

O fornecedor tem de garantir que as 

disposições de segurança ambiental e física 

associadas a esses centros de dados 

envolvidos na disponibilização de serviços ao 

Barclays são adequadamente estabelecidas, 

geridas e controladas. 

 

A inexistência ou inadequação de planeamento de 

continuidade de serviço pode conduzir à perda inaceitável 

de serviço de tecnologia para a unidade de negócios ou 

para os clientes, após um incidente 

 

9. Disposições de 

cópia de segurança 

para sistemas e 

Operar processos de cópia de segurança 

apropriados e eficazes 

 

O fornecedor tem de garantir que todos os 

sistemas e serviços de TI utilizados na 

prestação de serviços ao Barclays dispõem de 

processos de cópia de segurança adequados a 

A inexistência de controlo ou um fraco controlo das cópias 

de segurança do negócio podem resultar na perturbação 

dos sistemas/serviço, perda de dados ou divulgação 

inadequada de dados  
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dados 

 

funcionar de acordo com as necessidades do 

Barclays e cuja eficácia seja comprovada 

periodicamente. 

 

 

10. Disposições de 

cópia de segurança 

para sistemas e 

dados 

 

Garantir cópias de segurança de dados 

seguras, protegidas e fiáveis 

 

O fornecedor tem de garantir que todos os 

suportes de cópia de segurança associados à 

prestação de serviços ao Barclays, juntamente 

com as disposições para o tratamento e 

armazenamento desses suportes, 

permanecem seguros e fiáveis em todas as 

circunstâncias. 

A inexistência de controlo ou um fraco controlo das cópias 

de segurança do negócio podem resultar na perturbação 

dos sistemas/serviço, perda de dados ou divulgação de 

dados inadequada 

 

Área de 

controlo 

Designação do controlo Descrição do controlo Porque é importante 

11. Gestão do 

desempenho e da 

capacidade 

 

Permanecer em conformidade com as 

necessidades de tecnologia do Barclays 

 

O fornecedor tem de definir níveis de 

desempenho e capacidade adequados para 

todos os componentes de TI principais 

utilizados na prestação de serviços ao Barclays 

e realizar uma monitorização regular de forma 

a garantir que a prestação do serviço está em 

conformidade com as necessidades do 

Barclays. 

 

Uma definição e/ou documentação inadequadas relativas 

às necessidades da unidade de negócios/clientes podem 

resultar num desempenho inaceitável em termos de 

serviços de tecnologia e na perda de negócios 

12. Gestão da 

mudança 

 

Aplicar um controlo da mudança rigoroso 

 

O fornecedor tem de garantir que todos os 

componentes de TI que são utilizados na 

prestação de serviços ao Barclays são geridos 

ao abrigo de um rigoroso regime de controlo 

da mudança, que preveja integralmente os 

seguintes objetivos: 

 - Nenhuma mudança sem autorização 

adequada 

 - Segregação de tarefas entre o iniciador, o 

aprovador e o implementador da mudança 

 - Mudanças planeadas e geridas de acordo 

com o nível de risco associado 

 - As mudanças preveem adequadamente o 

potencial impacto sobre o desempenho e/ou 

capacidade dos componentes tecnológicos 

afetados 

 - Todas as mudanças têm de ser totalmente 

Medidas inadequadas para monitorização do desempenho 

e/ou níveis de capacidade dos recursos de TI e 

manutenção das mesmas em conformidade com os 

requisitos atuais e futuros podem conduzir a uma redução 

inaceitável e/ou interrupção dos serviços de tecnologia e a 

uma perda de negócios. Além disso, processos de mudança 

inadequados para impedir mudanças não autorizadas ou 

inadequadas podem conduzir a perturbação do sistema, 

danos em dados, perda de dados, erros de processamento 

ou fraude 
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aprovadas antes de poderem ser 

implementadas  

 - Os direitos para modificar o ambiente de 

produção estão limitados apenas àqueles que 

exigem esses direitos para cumprimento da 

respetiva função  

 - As mudanças são sujeitas a testes técnicos 

e comerciais relevantes para a mudança, 

havendo lugar à retenção de evidências 

 - Os testes são realizados num ambiente 

dedicado, apropriado aos requisitos de teste e 

às atividades de teste planeadas 

 - A mudança é acompanhada por formação 

do utilizador suficiente e atualizações 

adequadas do sistema, do utilizador e da 

documentação de procedimentos  

 

 

 


