
Os novos riscos da
diretiva de pagamentos

Miguel Pupo Correia entende que "a diretiva impõe a violação
de uma regra básica de segurança que é não partilhar senhas
e a superfície de ataque.
"Um desafio importante da parti-
cipação das instituições financei-

rasemecossistemas,éodequees-
tes muitas vezes são baseados em

confiança e, no caso da Internet e
do mundo digital, aconfiançaleva
a vulnerabilidades e permite ata-

ques", afirma Miguel Pupo Cor-
reia, professor associado do Insti-
tuto Superior Técnico.

Refere dois exemplos. O pri-
meiro aconteceu com a SWIFT,
uma plataforma que éhá décadas

utilizada por bancos de todo o
mundo para fazer transferências.
"Em 2015/16 esta plataforma foi
usada para roubar cerca de 100
milhões de euros a um pequeno
conjunto de bancos. A vulnerabi-
lidade que o permitiu estava rela-
cionada com a confiança que os

bancos depositam nas mensagens
recebidas da rede SWIFT. Tecni-
camente era uma vulnerabilida-
de de autenticação e autorização",
explica Miguel Pupo Correia.

O segundo tem a ver com as-

petos positivos para a economia,
tais como a liberalização dos se-

tores, que permite a criação de

serviços inovadores e úteis para as

pessoas. Contudo, este ecossiste-

ma, e a maior digitalização e inter-

ligação, inerentes ao negócio das

fintechs, criamnovos desafios em
termos de cibersegurança

Miguel Pupo Correia subli-
nha que caso interessante "é o da
recente diretiva europeia PSD2
(Payment Services Directive)", a

qual obriga os bancos a criarem

interfaces para interligação a apps
móveis e outras aplicações de ter-
ceiros, por exemplo, de fintechs.

Impõe que os bancos permitam
que essas apps e aplicações reali-
zem operações sobre as contas
bancárias dos seus clientes.

Segundo Miguel Pupo Cor-
reia "a diretiva impõe a violação
de uma regra básica de seguran-
ça: não partilhar senhas. Além
disso, aumenta a assim chamada

superfície de ataque: a seguran-

ça das contas dos clientes dos

bancos passa a depender não

apenas do software dos próprios
bancos , mas também do softwa-
re dessas thirdparties, que está
totalmente fora do seu controle",
conclui Miguel Pupo Correia. ¦

Claranet cresce com
cibersegurança
No ano fiscal que encerrou em Junho

de 2019, a Claranet Portugal teve um

volume de negócios de 124 milhões

de euros, mais 34%. Durante este

período a empresa aumentou o seu

portefólio de soluções no mercado

nacional, e juntou às áreas de negó-
cio Cloud, Workplace, Technology, a

Cibersegurança. António Miguel Fer-

reira assinala a conquista de novos

clientes no setor bancário, "que é

um dos mercados verticais estraté-

gicos para nós, e é um reconheci-

mento da nossa capacidade enquan-
to fornecedor de serviços de nova-

-geração".

Miguel Pupo Correia: no digital a confiança conduz a vulnerabilidades.



As portas de
entrada do
cibercrime
Édifícil listar vulnerabilidades téc-
nicas concretas, que aparecem e

são resolvidas a ritmo elevado, mas

podem ser referidos alguns dos ve-

tores de ataque críticos, segundo
Miguel Pupo Correia.

OS UTILIZADORES,
CLIENTES DOS BANCOS
São um vetor importante pois são

humanos, logo cometem erros, e

muitas vezes estão pouco alerta os

comportamentos de risco, como,

por exemplo, fornecer senhas a ter-
ceiros ou usar apps com permissões

excessivas.

OS FUNCIONÁRIOS
DOS BANCOS
Nem sempre agem segundo as re-

gras de segurança e, muitas vezes,
abrem mensagens de correio ele-

trónico contendo malware ou ligam
aos computadores ou à rede inter-

na do banco dispositivos compro-
metidos (telemóveis, computado-
res pessoais, pen drives, etc).

SOFTWARE
As apps e aplicações web de nome-

banking, que como tantas outras
estão sujeitas a conterem vulnera-

bilidades de software.

INTERLIGAÇÃO
A interligação com software de

third parties possibilitada pela di-

retiva PSD2.

AUTENTICAÇÃO
Os problemas de autenticação na

rede SWIFT, já que esta suporta a in-

terligação fácil com bancos em pon-
tos distantes do globo. A exposição
dos terminais ATM a ataques con-

tra a autenticação dos clientes atra-
vés de cartão e senha (skimming) e

outros ataques informáticos.


