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Versão: 1.1 Proprietário: Mark Tilston   
 

Esta norma define os controlos básicos de segurança para os nossos terceiros. 

Ela é publicada e comunicada a todas as partes aplicáveis e será de propriedade e revisto pelos "Especialistas 
na Matéria", pelo menos anualmente, para garantir que ele continue a respeitar os requisitos das partes 
interessadas e os nossos objetivos de negócios, conforme descrito no SGSI da BT.  

 

Aplica-se a todos os terceiros que trabalham para ou em nome do Grupo BT, incluindo Openreach, EE e 
PlusNet. 

Para simplificar, basta dizer "BT" no resto do documento.  

 

Nos casos em que uma atividade deva ser realizada por uma parte interessada da BT, isto é realçado a 
cinzento.  

PROTEÇÃO DA BT 
A nossa norma relativa a controlos do 

terceiro 

Public (Público) 
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Introdução 

A BT está comprometida em fornecer um ambiente seguro em que os nossos clientes e funcionários 
possam confiar. O nosso objetivo é proteger todas as nossas informações e sistemas contra destruição, 
dano, modificação ou divulgação acidental ou maliciosa. Isto é apoiado garantindo que implementamos as 
medidas corretas de controlo do terceiro para proteger a confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade das nossas informações e dos nossos sistemas.  

A quem se aplica isto? 

Esta norma aplica-se a qualquer terceiro que trabalhe para ou em nome da BT e que entre em contacto com 
informações ou dados da BT que sejam acedidos, tratados, armazenados ou distribuídos pelo 
terceiro.Podemos alterar esta norma de tempos a tempos, com base em quaisquer processos internos de 
consulta acordados. 

 

Definição de termos: 

Período Explicação 

terá de Esta palavra, ou os termos "NECESSÁRIO" ou "DEVERÁ", significa que a definição é um 
requisito absoluto 

não poderá  Esta expressão, ou a expressão "NÃO DEVERÁ", significa que a definição é uma proibição 
absoluta 

poderá Esta palavra, ou o adjetivo "OPCIONAL", significa que um item é verdadeiramente opcional  
deverá Esta palavra, ou o adjetivo "RECOMENDADO", significa que, em certas situações, há um 

motivo válido para ignorar um item específico, mas as implicações serão totalmente 
entendidas e cuidadosamente avaliadas antes de escolher uma opção diferente. 

não deverá Esta expressão ou a expressão "NÃO RECOMENDADO" significa que serão feitos todos os 
esforços para atender aos requisitos de um controlo, mas nem sempre será possível evitar 
que a ação seja descrita em todos os casos.Quando um controlo não puder ser respeitado, as 
implicações serão avaliadas e totalmente entendidas. 

Âmbito 

Este documento descreve a um alto nível os controlos de segurança mínima necessários para gerir a 
segurança na cadeia de fornecimento do terceiro da BT.  

Os funcionários da BT poderão encontrar normas de suporte, bem como as linhas de base, documentos de 
processo e diretrizes que descrevem a implementação dos controlos que terão de ser lidos em conjunto com 
esta norma no site de segurança. 

  

As partes interessadas da BT que exijam uma isenção para um terceiro relativamente a esta norma terão de a 
solicitar através doProcesso de Isenções 
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1. Funções e responsabilidades. 
Cada terceiro terá de estar ciente e entender os requisitos desta norma e é responsável por garantir 
que todos os indivíduos envolvidos na prestação de um serviço à BT estão familiarizados com e 
respeitam os requisitos relevantes desta norma.  

As partes interessadas da BT têm a responsabilidade de supervisionar a conformidade com esta 
norma e trabalhar com o seu terceiro para melhorar a conformidade e implementar mitigações 
quando forem identificadas lacunas. 

Os diretores da BT são responsáveis por garantir que os seus funcionários estão familiarizados com e 
respeitam os requisitos desta norma e as políticas e normas associadas.  

2. Governação. 
2.1. O terceiro terá de ter uma estrutura de segurança padrão da indústria estabelecida e consistente para 

governação de informações e segurança cibernética que cubra os seguintes componentes: 

 Políticas e procedimentos apropriados de informações e segurança cibernética que tenham sido 
aprovados e comunicados 

 Uma estratégia de segurança da informação 
 Requisitos legais e regulamentares relevantes sobre informações e segurança cibernética 

(incluindo privacidade) que tenham sido entendidos e geridos 
 Processos de governação e gestão de riscos que abordam riscos de informações e segurança 

cibernética 

2.2. O terceiro terá de garantir que as funções e responsabilidades apropriadas para Informações e 
Segurança Cibernética sejam definidas e implementadas, incluindo o seguinte: 

 Um Responsável pela Segurança da Informação a tempo inteiro (ou equivalente), suficientemente 
sénior e responsável pelo programa de segurança da informação 

 Um grupo de trabalho de alto nível, comissão ou órgão equivalente que coordena a atividade de 
segurança da informação em todo o terceiro e que é presidido por um membro sénior da equipa e 
que se reúne regularmente 

 Uma função de segurança da informação especializada com funções e responsabilidades 
adequadas e definidas 

2.3. O terceiro terá de garantir que existe responsabilidade individual relativamente a informações e 
sistemas, garantindo que existe uma propriedade adequada de ambientes, informações e sistemas 
críticos de negócios e que tal é atribuído a indivíduos capazes 

2.4. O terceiro terá de garantir que a BT é notificada (por escrito) assim que o puder fazer legalmente caso 
o terceiro esteja sujeito a uma fusão, aquisição ou qualquer outra mudança de propriedade 

3. Gestão de Incidentes. 
3.1. O terceiro terá de ter uma estrutura de gestão de incidentes estabelecida e consistente para garantir 

que os incidentes sejam geridos, contidos e mitigados adequadamente e abranjam os seguintes 
componentes: 

 Garantir que os funcionários conhecem os seus papéis e a ordem de operações quando for 
necessária uma resposta 

 Garantir que os incidentes relatados são consistentes com os critérios estabelecidos 
 Garantir que o impacto do incidente é compreendido 
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 Garantir que a investigação forense é executada sempre que necessário, internamente ou por 
um especialista 

 Garantir que as lições aprendidas com os incidentes são incorporadas nas melhores práticas. 
 Garantir que as informações relacionadas com um incidente que afetam a BT são tratadas 

como "Confidenciais". 

 

3.2. O terceiro tomará todas as medidas razoáveis para garantir que os indivíduos apropriados sejam 
nomeados e responsabilizados como Ponto de Contacto relativamente ao risco de segurança, gestão 
de incidentes e gestão de conformidade. O terceiro notificará as Partes Interessadas da BT sobre as 
informações de contacto dos indivíduos e quaisquer alterações às mesmas. As informações de 
contacto deverão incluir: - 
Nome, responsabilidade, função e endereço de e-mail do grupo e/ou número de telefone 
 

3.3. O terceiro informará a parte interessada da BT, dentro de um prazo razoável, caso tome 
conhecimento de qualquer incidente que afete o serviço à BT ou as informações da BT e, em qualquer 
caso, o mais tardar doze (12) horas a partir da data em que o terceiro tome conhecimento do 
Incidente.  
 

3.4.  O terceiro, sem demora injustificada, tomará as ações corretivas adequadas e oportunas para mitigar 
quaisquer riscos e efeitos relacionados com o incidente, a fim de reduzir a gravidade e a duração do 
mesmo. 
 

3.5. O terceiro fornecerá um relatório à parte interessada da BT em relação a qualquer incidente que afete 
o serviço à BT ou as informações da BT, que deverá incluir, no mínimo:  

 data e hora 
 localização 
 tipo de incidente 
 impacto 
 classificação das informações afetadas (ver Classificação de informações do terceiro e norma 

de manipulação de dados) 
 estado 
 resultado (incluindo as recomendações de resolução ou as medidas tomadas). 

 
3.6. Se uma quarta parte for usada para fornecer o serviço, sempre que esta manter ou tratar Informações 

da BT, o terceiro terá de chegar a acordo com a parte interessada da BT sobre que informações 
poderão ser partilhadas. O terceiro terá de garantir que tem uma relação contratual com a quarta 
parte e terá de garantir que a quarta parte tem uma estrutura de segurança padrão do setor. 

4. Gestão de alterações. 
4.1. O terceiro terá de garantir que todas as alterações de TI são aprovadas, registadas e testadas, 

incluindo afastar-se de alterações falhadas, antes da implementação para evitar interrupções no 
serviço ou violações de segurança e que existe um processo para realizar atualizações de emergência 
de forma controlada. 

4.2. O terceiro terá de garantir que as mudanças sejam refletidas nos ambientes de produção e DR. 

4.3. O terceiro terá de notificar a BT imediatamente sobre quaisquer alterações significativas no serviço 
como, por exemplo, mas não apenas, alterações no seu método de acesso através das firewalls, 
incluindo o fornecimento de tradução de endereços de rede. 
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4.4. O terceiro terá de garantir que a manutenção e reparação dos ativos organizacionais sejam 
executadas e registadas, com ferramentas aprovadas e controladas. 

4.5. O terceiro terá de garantir que a manutenção remota dos ativos da organização é aprovada, registada 
e executada de forma a impedir o acesso não autorizado.  

5. Gestão de riscos e ameaças cibernéticos 
5.1. O terceiro terá de garantir que existe uma estrutura de avaliação de riscos e ameaças de Segurança 

Cibernética em curso para garantir que o perfil de risco de Segurança Cibernética das operações, 
ativos, instalações e indivíduos da organização é entendido e gerido através de: 

 Avaliação de vulnerabilidades de ativos 
 Identificação de ameaças internas e externas 
 Sensibilidade da informações / dados relacionados 
 Avaliação de possíveis impactos nos negócios 
 As ameaças, vulnerabilidades, probabilidades e impactos são usados para determinar os riscos? 
 Garantindo que a estrutura de gestão de riscos e ameaças cibernéticas seja acordada num nível 

adequado na organização. 

5.2. O terceiro terá de garantir que todos os riscos e ameaças identificados como parte da avaliação de 
riscos e ameaças à segurança cibernética têm prioridade e que sejam tomadas ações em 
conformidade para mitigar os riscos num prazo adequado. 

5.3. O terceiro terá de notificar as Partes Interessadas da BT caso não consiga remediar ou reduzir as áreas 
de risco relevantes que possam afetar o serviço prestado. 

6. Gestão de identidade e controlo de acesso 
6.1 O terceiro terá de ter uma estrutura estabelecida e consistente para garantir que as identidades e 

credenciais são geridas de forma segura por funcionários autorizados:  
 Apenas concedendo, reativando, alterando e desativando direitos de acesso com base em 

aprovações documentadas e autorizadas. 
 Garantindo que as contas inativas estão desativadas. 
 Desativando as contas de ex-funcionários. 
 Estão em vigor revisões periódicas do acesso para garantir que o acesso é o adequado ao 

objetivo. 
 O acesso às contas de utilizador é recertificado pelo menos anualmente e acesso às contas 

privilegiadas é recertificado trimestralmente. 
 

6.2 O terceiro terá de garantir que o acesso remoto é gerido de forma a que apenas indivíduos aprovados 
possam ligar-se remotamente aos sistemas do terceiro, que as ligações sejam seguras e evitem a fuga 
de dados e que existe um controlo de acesso adequado como, por exemplo, autenticação 
multifatorial. 

A autenticação de dois fatores deverá ser obtida com uma ID de utilizador, uma palavra-passe e um 
dos seguintes métodos: 

 Um gerador de palavras-passe de utilização única que exija um PIN / palavra-passe específico 
do utilizador para exibir a palavra-passe de utilização única. 

 Um cartão inteligente com um chip compatível com ISO 7816 e um leitor de cartões associado 
com o respetivo software. Os cartões inteligentes Contactless não são permitidos. 
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 Autenticação baseada em certificado emitida de acordo com a sua política de certificado 
Infosec. 

Para evitar dúvidas, se o acesso privilegiado ao suporte for fornecido através de acesso remoto, tal 
terá de ser feito através de uma ligação segura e usar uma autenticação de dois fatores. 

 
6.3 O terceiro terá de garantir que as permissões e autorizações de acesso para todos os sistemas 

(incluindo ferramentas, aplicações, bases de dados, sistemas operativos, hardware, etc.) são geridos 
incluindo os princípios de menor privilégio e separação de tarefas. 
 

6.4 O terceiro terá de garantir que cada transação possa ser vinculada a um único indivíduo identificável 
único e, caso existam credenciais partilhadas, que existem controlos de compensação adequados 
(incluindo procedimentos no caso de quebra de vidros). 
 

6.5 O terceiro terá de garantir que toda a autenticação é gerida de forma proporcional ao risco da 
transação, isto é, comprimento e complexidade adequados da palavra-passe, frequência de alterações 
de palavras-passe, autenticação multifatorial, gestão segura de credenciais de palavra-passe ou outros 
controlos.  
 

6.6 Terão de estar em vigor controlos adequados para lidar com autenticações com falha, incluindo 
notificações no ecrã, registo de falhas e bloqueio do utilizador. 
 

6.7 Terão de estar em vigor processos e controlos para gerir e autorizar contas de convidado e serviço. 

7. Gestão de ativos de informação 
7.1. O terceiro terá de ter um inventário de ativos de informação (que, se aplicável, terá de incluir qualquer 

equipamento da BT hospedado em instalações do terceiro) e garantir que haja pelo menos um teste 
anualmente para validar se o inventário de ativos de informação é atual, completo e preciso. 

7.2. O terceiro terá de garantir que o inventário de ativos de informação tem os seguintes componentes 
inventariados ou catalogados: 

 Dispositivos e sistemas físicos, plataformas e aplicações de software, sistemas de informação 
externos 

 A prioridade dos recursos (por exemplo, hardware, dispositivos, dados, tempo e software) é 
definida com base na sua classificação, criticidade e valor comercial  

 Fluxos de dados organizacionais e de comunicação, incluindo fluxos externos / do terceiro 
 Processos manuais que tratam os dados da BT ou do cliente da BT. 

8. Acesso aos sistemas da BT 
8.1 O terceiro deverá respeitar todas as instruções relevantes que lhe forem fornecidas relativamente ao 

acesso aos Sistemas da BT e à utilização dos mesmos. 
8.2 O terceiro é responsável por aconselhar a BT com 24 horas de antecedência quando um indivíduo de 

uma terceira parte já não precisar de ter acesso. 
 
8.3 O terceiro garantirá que a identificação do utilizador, as palavras-passe, os PINs, os tokens e o acesso 

à conferência sejam para funcionários do terceiro e não sejam partilhados. As informações de 
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contacto terão de ser armazenadas de forma segura e separada do dispositivo usado para aceder. Se 
uma palavra-passe for conhecida por outra pessoa, terá de ser alterada imediatamente. 

 
Conectividade sistema a sistema 
8.4 A criação de ligações entre domínios da BT Systems não é permitida, a menos que seja 

especificamente aprovada e autorizada pela BT. 
 
8.5 O terceiro terá de usar todos os esforços razoáveis para garantir que nenhum vírus ou código 

malicioso (como as expressões são geralmente entendidas no setor de computação) é introduzido na 
BT Systems. 

 
8.6 Quando houver conectividade entre os sistemas do terceiro e da BT, a conectividade será feita 

através de ligações seguras com dados protegidos por encriptação em conformidade com os 
controlos na Secção 11 Criptografia. 

 
8.7 O terceiro garantirá que os sistemas e a infraestrutura usados estão contidos numa rede lógica 

dedicada. Esta rede só poderá ser composta pelos sistemas dedicados à entrega de instalações 
seguras de tratamento de dados dos clientes. 

9.  Segurança física nas instalações do terceiro 
9.1 O terceiro terá de ter um processo de acesso físico que cubra os métodos de acesso e a autorização 

às instalações do terceiro (locais, edifícios ou áreas internas) onde os serviços são prestados ou onde 
as informações da BT são armazenadas ou tratadas. O método de acesso deverá incluir 1 ou mais dos 
seguintes itens: 
 Um cartão de identificação do terceiro autorizado, com uma imagem fotográfica no cartão que 

seja nítida e que tenha uma verdadeira semelhança com o indivíduo.  
 Um cartão de acesso eletrónico autorizado para aceder às áreas aplicáveis das instalações.  
 Acesso à segurança do teclado, que terá de ter processos para: autorização, disseminação de 

alterações de código (que terão de ocorrer mensalmente, no mínimo); e alterações de código 
ad-hoc. 

 Reconhecimento biométrico 

 
9.2 O terceiro terá de ter processos e procedimentos para o controlo e monitorização de visitantes e 

outras pessoas externas; deverão estar incluídos terceiros com acesso físico a áreas seguras ou com a 
finalidade de manutenção do controlo ambiental, manutenção de alarmes e produtos de limpeza. 
 

9.3 As áreas seguras nas instalações do terceiro usadas para fornecer o serviço (por exemplo, salas de 
comunicação de rede) deverão ser segregadas das áreas de acesso geral e protegidas por controlos 
apropriados de entrada para garantir que apenas os indivíduos autorizados têm acesso. O acesso a 
estas áreas terá de ser auditado regularmente e terá de ser realizada uma avaliação da reautorização 
dos direitos de acesso a estas áreas no mínimo anualmente. 

 
9.4 O terceiro deverá ter sistemas de segurança de CCTV nos locais onde as informações da BT são 

armazenadas ou manipuladas. 
 



Público 

Edição 1.1               Página 9 | 22                                                          Outubro 2019 
 

9.5 As gravações de CCTV terão de ser mantidas durante um mínimo de 20 dias. No entanto, este período 
poderá ser prolongado nas seguintes situações:  
 Quando as evidências em vídeo de CCTV tenham de ser mantidas para um incidente ou 

investigação criminal; ou 
 Quando especificado como requisito necessário para respeitar a legislação 

 
9.6 Todas as gravações e gravadores de CCTV terão de estar localizados num local seguro para impedir a 

modificação, eliminação ou visualização "casual" de qualquer ecrã de CCTV associado e o acesso às 
gravações terá de ser controlado e restrito apenas a indivíduos autorizados. 
 

9.7 O terceiro terá de ter implementado medidas apropriadas para garantir a segurança física 
relativamente ao seguinte: 
 Medidas de prevenção de incêndios, incluindo, entre outros, alarmes, equipamentos de deteção e 

supressão. 
 Condições climáticas, considerando a temperatura, humidade e eletricidade estática e a gestão, 

monitorização e resposta associadas a condições extremas (como encerramento automático, 
alarmes). 

 Equipamentos de controlo, incluindo, entre outros, de ar condicionado e deteção de água. 
 Prevenção de danos causados pela água, localização de reservatórios de água, canos, etc. dentro 

das instalações. 

 
9.8 O terceiro terá de garantir que o acesso físico às áreas que hospedam as informações da BT seja 

efetuado com cartões inteligentes ou de proximidade (ou sistemas de segurança equivalentes ou 
melhores) e o terceiro terá de realizar verificações mensais para garantir que apenas os indivíduos 
relevantes tenham este acesso.  

 
9.9 O terceiro terá de garantir que a fotografia e/ou a captura de imagem de quaisquer informações da BT 

é proibida. Nos casos em que há uma necessidade comercial de capturar tais imagens, é necessário 
obter uma confirmação por escrito da parte interessada da BT. 

Fornecimento de ambiente de hospedagem para equipamento da BT. 
9.10 O terceiro terá de, sempre que o terceiro estiver a fornecer uma área de acesso seguro nas suas 

instalações para hospedar o equipamento da BT ou do cliente da BT: 

 Fornecer à BT uma planta do espaço alocado na área segura das instalações. 
 Certificar-se de que os armários da BT e de clientes da BT nas instalações são mantidos trancados 

e só podem aceder aos mesmos funcionários autorizados da BT, representantes aprovados pela 
BT e funcionários do terceiro relevantes. 

 Implementar um processo seguro de gestão de chaves. 
9.11 A BT fornecerá ao terceiro:  

 Um registo dos ativos físicos da BT e/ou do cliente da BT mantidos nas instalações do terceiro.  
 Detalhes dos funcionários, subcontratantes e agentes da BT que precisam de acesso às 

instalações do terceiro (de forma continuada).  
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10. Classificação e proteção de dados.  
 

10.1 O terceiro terá de ter uma estrutura / esquema de classificação e manuseamento de informações 
estabelecido e consistente (alinhado com as Boas Práticas da Indústria / requisitos da BT) que 
contenha os seguintes componentes: 
 Diretrizes de manuseamento de informações 
 As informações são protegidas de acordo com o seu nível de classificação atribuído 
 Garantir que todo o pessoal está ciente de que as informações da BT não deverão ser usadas 

para nenhuma outra finalidade para além daquela para a qual foram fornecidas. 
 As informações da BT deverão ser manipuladas como Classificação de Informações do Terceiro e 

Norma de Tratamento de Dados. 

11.  Criptografia.  
11.1 O terceiro terá de garantir que, quando o nível de risco exigir encriptação, tais dados sejam 

adequadamente encriptados (em trânsito e estáticos) e, quando forem usadas chaves criptográficas, 
que sejam concebidas e implementadas de forma a respeitar os requisitos de segurança 
especificados na norma NIST FIPS 140 -2 no nível 2 ou superior. 

 
11.2 As chaves criptográficas terão de respeitar no mínimo os seguintes comprimentos: 

 Chaves simétricas (por exemplo, AES) terão de ter um comprimento de chave de pelo menos 
256 bits. 

 As chaves assimétricas (por exemplo, RSA) terão de ter um comprimento de chave de pelo 
menos 2048 bits. 

 As chaves de curva elíptica terão de ter um comprimento de chave de pelo menos 224 bits. 
 
11.3 Se o NIST indicar que um algoritmo de encriptação já não é seguro, ele não poderá ser usado para 

novas implementações. As implementações existentes terão de rever a utilização continuada de 
algoritmos de encriptação descontinuados e fornecer um plano de migração para abandonar os 
algoritmos de encriptação descontinuados e optar por algo mais seguro. 

 
11.4 Para encriptação simétrica, os seguintes algoritmos não são permitidos: 3DES-168 (a menos que 

exigido por uma norma internacional), 3DES-112, Blowfish, Twofish, RC4, IDEA, Camellia, Seed e 
ARIA. 

 
11.5 Terão de ser usados salted hashes para proteger os dados no armazenamento, ou seja, palavras-

passe. O hash também poderá ser usado para anonimizar dados antes do tratamento como, por 
exemplo, MSISDNs ou pagamento. Os seguintes algoritmos de hash não são permitidos MD2, MD4, 
MD5 e SHA-1. 

 
11.6 Gestão de chaves - criação e utilização 

 Terão de ser criadas chaves de sessão e nonces usando um gerador de números 
pseudoaleatórios seguro. Terá de ser feita uma propagação com pelo menos tantos bits de 
entropia ou imprevisibilidade de uma mensagem quanto o número de bits efetivos de 
segurança fornecidos pelo algoritmo que usará a chave. 

 É proibido pegar uma chave mais curta de 64 bits e efetuar uma combinação de forma não 
criptográfica, com a mesma chave de 64 bits, de forma obter 128 bits.  

 Todos os bits da chave terão de ser usados pelo algoritmo 
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 O preenchimento ou outros bits usados pelo algoritmo não contam para o comprimento da 
chave 

 

11.7 Gestão de chaves - Aleatoriedade 
 Terá de ser usada uma fonte robusta de dados aleatórios ao produzir chaves de sessão para 

utilização nas partes simétricas da criptografia híbrida ou na produção de salts ou vetores de 
inicialização. 

 Poderão ser usados geradores de números pseudoaleatórios (PRNG), mas para ser considerado 
seguro um PRNG não poderá permitir que um invasor: 
o Adivinhe a saída futura do gerador, dado o conhecimento da saída anterior 
o Calcule os estados anteriores do gerador, dado o conhecimento do seu estado atual 
o Distinga a saída do PRNG da verdadeira aleatoriedade. (A utilização de rand() não é 

permitida. 
 
11.8 Gestão de chaves - Troca de chaves 

 As chaves de sessão geradas para utilização com um algoritmo simétrico terão de ser trocadas 
usando um protocolo seguro de troca de chaves 
 

11.9 Gestão de chaves - Armazenamento de chaves 
 Quando forem utilizadas chaves para proteger dados estáticos, a chave de encriptação de dados (DEK) terá 

de ser protegida usando uma chave de encriptação de chave (KEK) que terá de ser armazenada num servidor 
separado ou num TPM (Trusted Platform Module).  

 Se a KEK estiver armazenada num servidor separado, terá de ser protegida em trânsito para o 
servidor que hospeda os dados. 

 
11.10 Gestão de chaves - Rotação de chaves (regeneração) 

 Terá de ser possível regenerar a chave de acordo com as melhores práticas da indústria durante 
a vida útil da chave.  

 Terá de ser possível encriptar novamente os dados a proteger com a chave regenerada.  
 Terá de ser possível executar a regeneração ad-hoc da chave e a nova encriptação dos dados se 

houver suspeita de comprometimento da chave de encriptação original. 
 Para o AES GCM, a probabilidade de a função de encriptação autenticada ser invocada com o 

mesmo IV e a mesma chave em dois (ou mais) conjuntos distintos de dados de entrada não 
deverá ser maior que 232 

 
11.11 Gestão de chaves - Módulos de segurança de hardware (HSMs) 

 As chaves criptográficas terão de ser carregadas num HSM usando cartões inteligentes. 
 Os cartões inteligentes terão de exigir um PIN para permitir o acesso. 
 Os PINs terão de ser escolhidos de acordo com a política de controlo de acesso. 
 Os PINs e cartões inteligentes terão de ser armazenados num cofre que tenha sido revisto pela 

sua equipa da Infosec. 
 Não poderá ser possível extrair chaves criptográficas de um HSM. 
 Os HSMs terão de destruir as chaves criptográficas armazenadas nos mesmos se for feita uma 

tentativa de abrir a caixa. 
 Para HSMs que contêm chaves altamente sensíveis, os PINs e os cartões inteligentes usados 

para protegê-los terão de ser configurados e armazenados apenas pelos membros da equipa de 
segurança informática. 
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 Quando o HSM for usado para proteger dados altamente sensíveis, será necessário um quórum 
mínimo de 2 cartões inteligentes e respetivos PINs associados para fazer alterações no HSM. Os 
membros do quórum terão de ser examinados no nível de Verificação Avançada. 

 
11.12 Certificados digitais 

 Os certificados terão de ter o conjunto de atributos CDP (Ponto de Distribuição da Lista de 
Revogação de Certificados). 

 Terá de usar-se o Protocolo de Estado de Certificado Online (OCSP) ou a Lista de Revogação de 
Certificado (CRL) para determinar o estado do certificado. 

 Os proprietários do certificado terão de rastrear a validade dos certificados detidos para 
garantir que os eventos de expiração esperados não causam uma falha do sistema. 

 Os consumidores do certificado (clientes) terão de rastrear a validade dos certificados usados 
para garantir que os eventos de expiração esperados não causam uma falha do sistema. 

 A duração do certificado terá de ser selecionada de acordo com a finalidade do certificado. 
 A vida útil do certificado terá de ser estabelecida antes da edição. 
 A utilização da identidade padrão (cliente, servidor) 1024 não é permitida 

 
11.13 Dados em trânsito 

 A encriptação de dados em trânsito geralmente é obtida usando a encriptação Transporte ou 
Carga útil (Mensagem ou Campo Seletivo). Os mecanismos de encriptação de transporte 
incluem, mas não apenas: 

 Transport Layer Security (TLS) 
 Secure Tunnelling (IPSec) 
 Secure Shell (SSH) 
 Para encriptação de transporte, o componente simétrico terá de estar de acordo com a secção 

12.14 desta norma. 
 Terão de ser configurados protocolos de segurança de transporte para impedir a negociação de 

algoritmos mais fracos e/ou comprimentos de chave mais curtos quando os dois pontos finais 
suportam a opção mais forte. 

 O protocolo SSL não poderá ser usado, pois há várias vulnerabilidades conhecidas direcionadas 
a este protocolo.  

 Os vetores de inicialização para cifras de fluxo e AES no modo CBC não poderão ser previsíveis. 
 IV/nonce no AES GCM terá de respeitar o seguinte requisito de "exclusividade":  

o A conformidade com este requisito é crucial para a segurança do GCM 
o Terão de ser configurados protocolos de segurança de transporte (por exemplo, utilização 

de bits de direção) para impedir ataques conhecidos de texto simples a partir de mensagens 
conhecidas devolvidas como, por exemplo, "nada a relatar".   

o A verificação mútua de identidade terá de ser realizada durante a configuração do 
transporte. 

o Para dados confidenciais de curta duração que exijam a encriptação da carga útil (chaves de 
encriptação, palavras-passe, informações de cartões de pagamento), encriptação 
assimétrica usando pelo menos os algoritmos e comprimentos mínimos de chave indicados 
neste documento. 

o Os dados de gestão do sistema terão de ser encriptados em trânsito. 
o As seguintes opções de TLS não são permitidas: TLS v1.0, TLS v1.2, v6.0, TLS v6.1 e SSL 

(qualquer versão) 
o As seguintes opções de SSH (SFTP) não são permitidas: SSH v1 
o As seguintes opções IPSec não são permitidas: IKE Versão 1 

 
11.14 Dados estáticos 
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 Os dados estáticos incluem dados armazenados em ficheiros, bases de dados, locais 
temporários e de trocas e em qualquer dispositivo, incluindo, entre outros, PCs, computador 
portáteis e outros dispositivos portáteis, servidores, cassetes, SANs, USB, CDs, DVDs, disquetes 
e outras soluções amovíveis de armazenamento. 

 Os dados definidos como confidenciais ou acima armazenados em memória não volátil em 
qualquer dispositivo terão de ser encriptados.  

 As informações de cartão de pagamento armazenadas em qualquer dispositivo na memória não 
volátil terão de ser encriptadas. 

 Quando os dados da chave simétrica forem armazenados protegidos por uma chave 
assimétrica, a chave assimétrica terá de fornecer força equivalente, medida por bits de 
segurança, à própria chave simétrica.  

 A documentação do sistema terá de identificar a classificação de dados e os volumes 
armazenados pelo sistema. 

 As chaves usadas para desencriptação não poderão ser armazenadas ou copiadas com os dados 
que desencriptam. O software terá de ser totalmente testado antes de ser implementado nos 
sistemas de produção. 

12.  Prevenção de fuga de dados.  
12.1 O terceiro terá de ter uma estrutura estabelecida e consistente para garantir a proteção contra fugas 

inadequadas de dados, garantindo que a proteção inclui (entre outros) os seguintes vetores: 
 E-mail 
 Gateway de Internet / Web (incluindo armazenamento online e webmail) 
 USB, ótico e outras formas de portas / armazenamento portátil, etc. 
 Computação móvel e BYOD 
 Serviços de acesso remoto 
 Mecanismos de partilha de ficheiros e redes sociais 
 
Nota: Os suportes amovíveis / dispositivos portáteis deverão estar desativados por predefinição e só 
deverão ser ativados por motivo de negócios legítimos.Quaisquer dados armazenados em suportes 
amovíveis ou dispositivos portáteis terão de estar encriptados de acordo com o risco. Os dispositivos 
não autorizados não poderão estar ligados à rede (rede corporativa do fornecedor ou sistemas / rede 
da BT) nem ser usados para aceder a informações não públicas.Consulte Classificação de Informações 
do Terceiro e Norma de Manipulação de Dadospara obter mais informações sobre como manipular 
suportes amovíveis. 

13.  PCI DSS 
13.1 O terceiro terá de garantir que, se o terceiro estiver no âmbito de dados do cartão de pagamento, 

esse terceiro está em conformidade com o PCI-DSS. 
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14. Computação online / cloud. 
14.1. O terceiro terá de ser certificado para a versão mais recente da ISO27017 ou ter uma estrutura 

estabelecida e consistente para garantir que toda a utilização da tecnologia da nuvem e os dados não 
públicos armazenados na nuvem estão aprovados e são sujeitos a controlos apropriados equivalentes 
à versão mais recente da Cloud Security Alliance, Cloud Controls Matrix (CCM).  

14.2.  Os acordos de nível de serviço de rede e infraestrutura (internos ou terceirizados) deverão 
documentar claramente os controlos de segurança, os níveis de capacidade e serviço e os requisitos 
de negócios ou de clientes 

14.3. O terceiro terá de implementar medidas de segurança relativamente a todos os aspetos do serviço a 
fornecer, de forma a proteger a confidencialidade, disponibilidade, qualidade e integridade, 
minimizando a oportunidade de indivíduos não autorizados (por exemplo, outros clientes da nuvem) 
obterem acesso às informações da BT e aos serviços utilizados pela BT.  

15.  Redes sociais 
15.1. O terceiro terá de ter uma estrutura estabelecida e consistente relativamente à utilização aceitável 

das redes sociais pessoais e corporativas, incluindo: 

 A garantia de que os funcionários não publicam nada difamatório, obsceno ou 
abusivo sobre a organização ou os seus clientes 

 A utilização de logótipos da organização ou do cliente sem permissão prévia 
 A exposição de informações não públicas da organização ou do cliente sem 

consentimento prévio 
 A publicação de opiniões sobre a organização ou os seus clientes que possam ser 

razoavelmente interpretadas como comentários oficiais da organização ou dos seus 
clientes 

 Não poderá libertar nenhuma informação da BT marcada como "Confidencial" ou 
"Altamente Confidencial". 

16. Configuração do sistema. 
16.1. O terceiro terá de ter uma estrutura estabelecida e consistente para garantir que os sistemas estão 

configurados adequadamente (para sistemas do terceiro e sistemas fornecidos à BT), incluindo os 
seguintes componentes: 

 Os sistemas e dispositivos de rede estão configurados para funcionarem de acordo 
com os princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade e 
nenhum software não autorizado) 

 A garantia de que os dispositivos têm o tempo correto e consistente 
 Os sistemas estão livres de qualquer software malicioso 
 Estão em vigor verificações e monitorização adequadas para garantir a integridade 

das construções / dispositivos 

17.  Desenvolvimento de software seguro. 
17.1. O terceiro terá de garantir que os ambientes de produção e não produção sejam adequadamente 

controlados, garantindo que os seguintes componentes estão em vigor: 

 Segregação de ambientes de produção e não produção com segregação de tarefas 
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 Nenhum dado ativo deverá ser usado em teste, a menos que haja um acordo prévio dos 
controlos e proprietários de dados proporcional ao ambiente de produção 

 Segregação de direitos entre desenvolvimento produtivo e não produtivo 

17.2. O terceiro terá de ter uma estrutura de desenvolvimento de sistemas estabelecida e consistente para 
evitar vulnerabilidades de segurança e violações de cibersegurança que contenha os seguintes 
componentes: 

 Os sistemas são desenvolvidos de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento seguro 
(por exemplo, OWASP). 

 O código está armazenado com segurança e está sujeito à garantia de qualidade. 
 O código está adequadamente protegido contra modificações não autorizadas depois de o 

teste ter sido aprovado e entregue para produção 

17.3. Quando a Custódia for necessáriapara proteger todas as partes, tanto para a Custódia da primeira 
parte como da terceira parte (por exemplo, Propriedade Intelectual / Código Fonte, etc.), a terceira 
parte terá de ter uma estrutura consistente e estabelecida que inclua os seguintes componentes: 

 Execução de acordo de custódia com agente de custódia independente, neutro e respeitável 
 Entrega e atualizações contínuas do código-fonte e outros materiais ao agente de Custódia para 

garantir que as informações necessárias estão atualizadas 
 Armazenamento seguro de código-fonte e outros materiais até que as condições de libertação 

sejam respeitadas 
 Condições apropriadas de libertação 
 Atualizações contínuas, pagamentos apropriados e revisões do contrato de custódia. 

18.  Proteção antimalware. 
18.1. O terceiro terá de garantir que a proteção contra malware mais atualizada seja aplicada a todos os 

ativos de TI aplicáveis para impedir interrupções no serviço ou violações de segurança e garantir que 
os procedimentos apropriados de sensibilização do utilizador são implementados. 

Nota: Antimalware que inclua a deteção de (mas não apenas) código móvel não 
autorizado, vírus, spyware, software de registo de utilização de teclas, botnets, worms, 
cavalos de Troia, etc. 

19.  Gestão de vulnerabilidade. 
19.1. O terceiro terá de ter uma estrutura de gestão de vulnerabilidades estabelecida e consistente que 

inclua os seguintes componentes: 

 Processamento de políticas e procedimentos 
 Funções e responsabilidades definidos 
 Ferramentas apropriadas, como sistemas de deteção de intrusões e sistemas de verificação de 

vulnerabilidades. 

 

19.2. A estrutura de gestão de vulnerabilidades do terceiro terá de garantir que o seguinte seja 
monitorizado de forma rotineira para detetar possíveis eventos de segurança cibernética 

 Principais sistemas e ativos 
 Ligações não autorizadas 
 Aplicações / software sem autorização 
 Atividade de rede. 
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19.3. A estrutura de gestão de vulnerabilidades do terceiro terá de garantir que: 

 Existem processos estabelecidos para receber, analisar e responder a vulnerabilidades 
divulgadas à organização a partir de fontes internas e externas (por exemplo, testes internos, 
boletins de segurança ou investigadores de segurança) 

 Apenas são permitidos utilizadores, ferramentas e tecnologias autorizados 
 As vulnerabilidades identificadas são atenuadas ou documentadas como riscos aceites. 

19.4. O terceiro terá de garantir que as correções de segurança mais recentes sejam aplicadas aos sistemas 
/ ativos / redes / aplicações em tempo útil, garantindo que: 

 o terceiro usa correções obtidas de: fornecedores diretamente para sistemas proprietários e 
correções assinadas digitalmente ou (ii) verificadas através da utilização de um hash de 
fornecedor (os hashes MD5 não poderão ser usados) para o pacote de atualização, de modo a 
que a correção possa ser identificada como proveniente de uma comunidade de suporte 
respeitável de software de código aberto. 

 o terceiro testa todas as correções em sistemas que representam com precisão a configuração 
dos sistemas de produção de destino antes da implementação da correção nos sistemas de 
produção e que o funcionamento correto do serviço corrigido é verificado após qualquer 
atividade de correção. 

 são monitorizados todos os fornecedores aplicáveis e outras fontes de informações relevantes 
em busca de alertas de vulnerabilidade. 

 Se um sistema não puder ser corrigido, são implementadas contramedidas apropriadas. 

19.5. O terceiro terá de garantir que, pelo menos anualmente, seja colocado em funcionamento um teste 
independente de avaliação / penetração de segurança de TI na infraestrutura e nas aplicações do 
terceiro usadas para fornecer serviços, incluindo sites de recuperação de desastres, para identificar 
vulnerabilidades que possam ser exploradas para violar dados / serviços e para evitar violações de 
segurança através de ataques cibernéticos. O terceiro terá de, mediante solicitação razoável, permitir 
o acesso da BT aos relatórios de testes de penetração relevantes para os serviços prestados. 

19.6. O terceiro terá de garantir que o acesso às portas de diagnóstico e gestão, bem como às ferramentas 
de diagnóstico, é controlado com segurança. 

19.7. O terceiro terá de garantir que o acesso às ferramentas de auditoria é limitado aos funcionários 
relevantes do fornecedor e a sua utilização é monitorizada. 

19.8. O terceiro terá de garantir que os servidores usados para fornecer o serviço não são implementados 
em redes não fiáveis (redes fora do seu perímetro de segurança, que estão para além do seu controlo 
administrativo, por exemplo, voltadas para a Internet) sem os controlos de segurança apropriados. 

20. Integridade da rede. 
20.1. O terceiro terá de garantir que a integridade da rede é estabelecida e mantida, garantindo que os 

seguintes componentes são devidamente controlados:  

• As ligações externas à rede estão documentadas e são encaminhadas através de uma firewall, 
verificadas e aprovadas antes do estabelecimento das ligações para evitar violações da 
segurança dos dados.  

• A rede foi devidamente concebida usando os princípios de "defesa em profundidade" para 
garantir que as violações da segurança cibernética sejam minimizadas, garantindo controlos 
apropriados que impeçam qualquer ataque intencional como, por exemplo, a "segmentação 
de rede". 

 A conceção e a implementação da rede sejam revistos pelo menos anualmente. 
• Todo o acesso sem fios à rede está sujeito a protocolos de autorização, autenticação, 
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segmentação e encriptação para evitar violações de segurança. 
 Usando comunicações seguras entre dispositivos e estações de gestão; 
 Usando comunicações seguras entre dispositivos, conforme apropriado; incluindo a 

encriptação de todos os acessos de administrador que não sejam efetuados a partir da 
consola; 

 Usando um forte design arquitetónico com uma hierarquia, separação por zonas e uma gestão 
de identidades e uma configuração do sistema operativo eficazes que terão de ter a devida 
proteção e documentação; 

 Desativando (quando praticável) serviços, aplicações e portas que não serão usados.  
 Desativando ou removendo contas de convidados. 
 Evitando relações de confiança entre servidores; 
 Utilizando o princípio de segurança de "menos privilégios" para executar uma função;  
 Garantindo a adoção de medidas apropriadas para deteção e/ou proteção contra invasões; 
 Quando apropriado, monitorizando a integridade para detetar adições, modificações ou 

eliminações de ficheiros ou dados críticos do sistema. 
 Alterando todas as palavras-passe predefinidas e fornecidas pelo fornecedor antes de os 

componentes de rede serem ativados. 

20.2. A rede do terceiro deverá atender a todos os requisitos legais e regulamentares; e 

 Envidar os melhores esforços para impedir que indivíduos não autorizados (por exemplo, 
hackers) obtenham acesso à rede ou às redes do terceiro;  

 Envidar os melhores esforços para reduzir o risco de utilização indevida da(s) rede(s) do 
terceiro por pessoas autorizadas a aceder à(s) mesma(s). 

 Envidar os melhores esforços para detetar qualquer violação de segurança e garantir a rápida 
retificação de qualquer violação, em conjunto com a identificação das pessoas que obtiveram 
acesso e a determinação de como o obtiveram. 

21. Mitigação de negação de serviço. 
21.1. O terceiro terá de garantir que os principais sistemas estão protegidos contra ataques de negação de 

serviço (DoS) e negação de serviço distribuída (DDoS). 

22. Registo e monitorização contínuos de segurança. 
22.1. O terceiro terá de garantir que existe uma estrutura estabelecida e consistente de auditoria e gestão 

de registos que garanta que os principais sistemas, incluindo aplicações, estão configurados para 
registar eventos importantes (incluindo os de acesso privilegiado e a atividade de funcionários), 
mantendo tais registos durante um período mínimo de 12 meses. No mínimo, o terceiro terá de 
garantir que os registos (conforme apropriado) contenham os seguintes eventos: 

 
 Início e paragem de pontos do processo registado.  
 Alterações ao tipo de eventos registados, conforme exigido pela pista de auditoria (por 

exemplo, os parâmetros de inicialização e quaisquer alterações aos mesmos). 
 Inicialização e encerramento do sistema. 
 Inícios de sessão bem-sucedidos. 
 Tentativas de início de sessão com falha (por exemplo, ID do utilizador ou palavra-passe 

incorretos). 
 Criação, modificação e eliminação de contas de utilizador. 
 A que ativo estavam a aceder (por exemplo, dados), 
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 Onde acederam ao ativo (por exemplo, endereço IP), 
 Quando (por exemplo, carimbo de data / hora). 

 
22.2. A estrutura de auditoria e gestão de registos terá de incluir os seguintes componentes: 

 Garantir que os registos dos eventos principais são revistos por uma função independente, pelo 
menos mensalmente, para detetar atividades não autorizadas e alvos e métodos de ataque 

 As exceções observadas são investigadas até à resolução 
 Os registos são recolhidos e correlacionados a partir de várias fontes e sensores e são 

armazenados em segurança em condições de inviolabilidade para permitir a reconstrução de 
tais eventos. 

 O impacto de qualquer evento é determinado com limites de alerta de incidentes estabelecidos 
e analisados em tempo útil tendo em conta a criticidade do alarme. 

23.  Formação e sensibilização. 
23.1. O terceiro terá de garantir que todos os funcionários do terceiro sob o seu controlo realizam uma 

formação obrigatória em segurança da informação, o que inclui as melhores práticas de 
Cibersegurança e proteção de dados pessoais, no prazo de um mês após a associação e uma 
atualização no mínimo anual, incluindo, quando apropriado: 

 Utilizadores privilegiados 
 Partes interessadas do terceiro (por exemplo, subcontratantes, clientes, parceiros) 
 Executivos seniores 
 Funcionários de segurança física e cibernética 

23.2. O terceiro terá de garantir que existe um componente de teste para verificar se o utilizador entende 
a formação e a sensibilização. 

24. Direito de inspeção. 
 

24.1. O terceiro terá de permitir que a BT realize uma inspeção do ambiente de controlo em que os serviços 
são desenvolvidos, fabricados ou fornecidos para executar testes e/ou avaliações de conformidade de 
segurança pelo menos anualmente (ou imediatamente após um incidente).  
 

24.2. O Terceiro é responsável pelos custos de correção de quaisquer deficiências de segurança 
identificadas pela BT no prazo de um prazo, conforme acordado por ambas as Partes. 

24.3. No caso de um incidente grave, o terceiro cooperará totalmente com a BT em qualquer investigação 
subsequente da BT, de uma autoridade reguladora e/ou de qualquer órgão de aplicação da lei, 
fornecendo acesso e assistência conforme necessário e apropriado para a investigação do incidente. 
A fim de ajudar na investigação, a BT poderá ter necessidade de solicitar ao terceiro quarentena para 
avaliação de qualquer ativo relevante pertencente ao terceiro e o terceiro não deverá atrasar 
injustificadamente ou atrasar tal solicitação.  
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25. Segurança física - Instalações da BT. 
25.1 Qualquer funcionário do terceiro que trabalhe nas instalações da BT terá de possuir e exibir de forma destacada um cartão 

de identificação do terceiro ou da BT, que terá de incluir uma imagem fotográfica que seja uma imagem nítida e verdadeira 
do funcionário do terceiro. A BT também poderá fornecer aos funcionários do terceiro um cartão de acesso eletrónico e/ou 
cartão de visitante de duração limitada, que deverá ser usado de acordo com as instruções de emissão locais.  

25.2 Nos casos em que os funcionários do terceiro tenham recebido um cartão de acesso da BT, o terceiro 
terá de notificar a BT imediatamente e, em qualquer caso, no prazo de 5 dias úteis quando qualquer 
funcionário do terceiro já não precise de aceder às instalações da BT. 

25.3 Apenas servidores de construção BT aprovados, PCs Webtop da BT e dispositivos finais fiáveis poderão 
ligar-se diretamente (ligar-se à porta LAN ou à ligação sem fios) aos domínios da BT. O terceiro não 
deverá, sem a autorização prévia por escrito da BT, ligar qualquer equipamento não aprovado pela BT 
a nenhum domínio da BT.  

25.4 A proteção física e as diretrizes para trabalhar nas instalações da BT deverão ser respeitadas e incluir, 
entre outras, a escolta de funcionários do terceiro e a adoção de práticas de trabalho apropriadas em 
áreas seguras.  

25.5 Nos casos em que o terceiro esteja autorizado a fornecer aos seus funcionários do terceiro acesso 
não hospedado a áreas dentro da propriedade da BT, o signatário autorizado e os funcionários do 
terceiro terão de respeitar o documento de orientação Acesso do fornecedor aos sites da BT - Guia 
de segurança obrigatório 
Além disso, o signatário autorizado e os funcionários do terceiro deverão ter, no mínimo, verificações 
de pré-emprego L2 

26.  Segurança de rede - Rede própria da BT. 
26.1 O terceiro fornecerá ao contacto da BT Security os nomes, endereços (e outros detalhes exigidos 

pela BT) de todos os funcionários do terceiro individuais que, de tempos a tempos, estejam 
diretamente envolvidos na implementação, manutenção e/ou gestão do serviço antes de serem 
envolvidos, respetivamente, na implementação, manutenção e/ou gestão. 

26.2 Em relação às suas atividades de suporte baseadas no Reino Unido, o terceiro manterá uma equipa 
de segurança qualificada, composta pelo menos por um cidadão nacional do Reino Unido, que estará 
disponível para estabelecer um contacto com o contacto da BT Security (ou os seus nomeados) e a 
equipa participará em reuniões conforme o contacto da BT Security exija periodicamente de forma 
razoável. 

26.3 O terceiro fornecerá ao contacto da BT Security um plano (atualizado conforme necessário a partir 
do momento) de todos os componentes ativos incluídos no Serviço e/ou nos Serviços e das suas 
respetivas fontes. 

26.4 O terceiro fornecerá detalhes dos seus funcionários que estabelecerão uma ligação com a equipa de 
gestão de vulnerabilidades da BT (CERT) em relação à discussão sobre a BT e as vulnerabilidades 
identificadas pelo terceiro no Serviço e/ou Serviços. O terceiro deverá fornecer à BT informações 
oportunas sobre vulnerabilidades e respeitar (às custas do terceiro) os requisitos razoáveis relativos 
às vulnerabilidades que possam ser notificadas pelo contacto da BT Security periodicamente. O 
terceiro informará a BT sobre quaisquer vulnerabilidades com antecedência suficiente para permitir 
a aplicação ou instalação dos controlos atenuantes antes de o terceiro tornar as vulnerabilidades 
públicas. 

26.5 O terceiro deverá garantir que quaisquer componentes relacionados com a segurança incluídos no 
Serviço, identificados pela ou para a BT de tempos a tempos, sejam, às custas do terceiro, avaliados 
externamente para satisfação razoável da BT. 
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26.6 O terceiro fornecerá prontamente, e em qualquer caso no prazo de 7 dias úteis, ao contacto da BT 
Security detalhes completos de todos os recursos e/ou funcionalidades de qualquer Serviço (ou 
planeados no quadro de referência para qualquer Serviço) que, de tempos a tempos: 

 o terceiro conheça; ou 
 o contacto da BT Security acredite razoavelmente e, deste modo, informe o terceiro, tenham 

sido concebidos ou possam ser usados para a intercetação legal ou qualquer outra intercetação 
do tráfego de telecomunicações. Tais detalhes deverão incluir todas as informações 
razoavelmente necessárias para permitir que o contacto da BT Security compreenda 
completamente a natureza, composição e extensão de tais recursos e/ou funcionalidades.  

26.7 Para manterem o acesso às redes e/ou sistemas da BT, o terceiro deverá notificar a BT imediatamente 
relativamente a quaisquer alterações no seu método de acesso através das firewalls, incluindo o 
fornecimento de tradução de endereços de rede. 

26.8 O terceiro não poderá usar nenhuma ferramenta de monitorização de rede que possa mostrar 
informações da aplicação. 

26.9 O terceiro garantirá que a funcionalidade IPv6 incluída nos sistemas operativos está desativada nos 
anfitriões (por exemplo, servidores ou dispositivos de utilizadores finais) que se ligam à rede da BT e 
os domínios deverão estar desativados quando não forem necessários. 

26.10 Os funcionários do terceiro que criar, desenvolver ou apoiar redes ou ativos de rede da BT deverá 
garantir que todos os funcionários do terceiro têm, no mínimo, verificações pré-emprego L2. As 
verificações de pré-emprego L3 serão necessárias para as funções identificadas pelo contacto da BT 
Security. Nos casos em que o terceiro não tenha capacidade para aprovar diretamente os 
funcionários do terceiro como parte das verificações L3, a BT ajudará na obtenção da aprovação às 
custas do terceiro. 

26.11 O terceiro deverá manter o hardware e o software de acordo com as especificações do fabricante. 

26.12 O terceiro não deverá usar suportes amovíveis (discos, unidades USB, etc.) destinados ao suporte e 
manutenção para qualquer outra finalidade. 

27.  Glossário. 
Período  Definição 
Autenticação de 2 fatores Por vezes referido como verificação em duas etapas ou autenticação de fator duplo, 

é um processo de segurança em que o utilizador fornece dois fatores de 
autenticação diferentes para confirmar a sua identificação de forma melhor proteger 
as credenciais do utilizador e os recursos a que possa aceder.  

Terceiro  Pessoas que trabalham para nós, mas não são funcionários da BT 
AES A Advanced Encryption Standard (AES), é uma especificação para a encriptação de 

dados eletrónicos estabelecida pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia dos 
EUA (NIST) em 2001. 

ASG Grupo de suporte a aplicações 
Grupo BT Grupo BT refere-se a todas as CFUs e CUs do Grupo BT, incluindo, mas não apenas, 

Openreach, EE e Plusnet - para os fins deste documento, serão referidos como "BT", 
salvo indicação em contrário 

Parte interessada da BT O funcionário da BT responsável pelo trabalho que foi contratado ao terceiro. 

CCTV Significa circuito fechado de televisão. 
DBA Administrador de base de dados 
DC Centro de dados 
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Defesa em profundidade É uma abordagem à cibersegurança na qual uma série de mecanismos defensivos é 
colocada em camadas para proteger dados e informações valiosos. Se um 
mecanismo falhar, outro mecanismo será acionado imediatamente para impedir um 
ataque. 

DR  Recuperação de desastres 
GCM O modo Galois / Counter é um modo de operação para cifras de blocos 

criptográficos de chave simétrica que foi amplamente adotado devido ao seu 
desempenho 

HDD Unidade de disco rígido 
HMG Governo de Sua Majestade - Abrange órgãos governamentais no Reino Unido 

SGSI Sistema de Gestão da Segurança da Informação. É uma estrutura de políticas e 
procedimentos que inclui todos os controlos legais, físicos e técnicos envolvidos nos 
processos de gestão de riscos de informações de uma organização. 

ISO 27001 É uma especificação padrão do setor para um sistema de gestão de segurança da 
informação (ISMS).  

ISO 27017 Código de prática para controlos de segurança da informação com base na ISO / CEI 
27002 para serviços na nuvem 

ISO 7816 É uma norma internacional relacionada com cartões de identificação eletrónica com 
contactos, especialmente cartões inteligentes, gerida em conjunto pela Organização 
Internacional de Normalização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional 
(CEI).  

NAS Um único dispositivo de armazenamento que opera em ficheiros de dados. 
NIST O Instituto Nacional de Normas e Tecnologia é um laboratório de ciências físicas e 

uma agência não reguladora do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. 

PCI DSS A norma de segurança de dados do setor dos cartões de pagamento (PCI DSS) é uma 
norma de segurança da informação para organizações que lidam com cartões de 
crédito de marca dos principais esquemas de cartões.  

Contas privilegiadas  Um utilizador privilegiado é alguém com acesso administrativo a sistemas críticos 

RSA  (Rivest – Shamir – Adleman) é um dos primeiros sistemas de encriptação de chave 
pública e é amplamente usado para transmissão segura de dados. 

SAN Uma rede local de vários dispositivos que operam em blocos de discos  

SSD Unidade de estado sólido 

28. Alterar histórico. 
N.º da 
versão 

Data Alteração feita 
por Breves detalhes da mudança 

0.1 30/10/2017  Mark Tilston Rascunho inicial para mapeamento e atualização de conteúdo 
0.2 10/04/2019 Tim Hunt Transferido para novo formato 
1.0 01/05/2019 Ian Morton Apresentado para edição 
1.1 01/10/2019 Karen Tanner Controlos adicionais adicionados como parte dos requisitos da BT 

Security 
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29. Aprovação de documento 
Função Data 

Mark Tilston 06/11/2019 

30. Conformidade 
Agradecemos o facto de a maioria dos funcionários da BT agir profissionalmente e de acordo com os 
valores da BT, mas se se comportar de forma inconsistente com esta norma a BT poderá tomar medidas 
disciplinares, dependendo da legislação e regulamentação local.   

No caso de qualquer outra pessoa, se se comportar de forma inconsistente com esta norma, poderemos 
rescindir os acordos que temos consigo relativamente aos seus serviços. 

31. Ligações e informações úteis 
Para funcionários da BT: 

Abaixo está a ligação onde poderá rever todas as políticas e normas da BT.  

Revemos todas as nossas políticas e normas pelo menos uma vez por ano.Para ver nosso programa de 
revisão, clique aqui.  

Para denunciar um "Incidente de Segurança", envie um e-mail:Centro de controlo de segurança 

Se precisar de mais informações ou orientações sobre esta norma ou qualquer outra política ou norma de 
segurança, entre em contacto com security.policy@bt.com 

Para terceiros: 

Abaixo está a ligação onde poderá ver todas as normas relevantes e outras condições de segurança. 

32.  Propriedade e confidencialidade 
Este documento não deverá ser partilhado com terceiros sem o consentimento por escrito da BT.Esta 
norma e qualquer documentação associada permanecem propriedade da BT e deverão ser devolvidas, se 
solicitado.  

Este documento é classificado como "Interno", mas, se transferido por um terceiro, deverá ser tratado como 
"Confidencial" 


