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SWIFT – CSP
Enquadramento

A SWIFT tem como objetivo apoiar a sua comunidade na luta
contra os ciberataques e identificou um conjunto de controlos
de segurança (obrigatórios e opcionais) que todos os seus clientes 
em todo o Mundo devem cumprir. Lançado em Maio de 2016,
o SWIFT Customer Security Programme (CSP) dá suporte
a todos os segmentos de utilizadores SWIFT no reforço
da segurança da sua infraestrutura local.
Este programa concentra-se em três grandes áreas:
1. Proteger e criar um adequado ambiente de segurança local;
2. Prevenção e deteção de fraude nas relações comerciais; e
3. Partilha continua de informações de forma a que todos estejam 

preparados contra futuras ameaças.

Todos os clientes terão de atestar o cumprimento dos controlos, 
sendo os resultados compartilhados com as contrapartes
e entidades reguladoras.
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Enquadramento Abordagem Equpa PwC Porquê a PwC Simulação

Quais são os potenciais riscos?

Risco Reputacional
A não conformidade pode 
resultar em danos à marca
e perda de confiança
do cliente.

Risco Operacional
O não cumprimento expõe
a instituição ao aumento
do risco cibernético inerente
aos seus processos
de pagamentos. 

Risco Regulatório
Os reguladores poderão 
solicitar o envio de informação, 
realizar auditorias e/ou solicitar 
acesso local às instalações.

Quem está impactado?
Todos os proprietários de SWIFT BIC (‘Bank Identifier Code’)

Isto inclui:
• Todos os bancos, instituições de mercados de capitais e infraestruturas

do Mercado financeiro; 
• Entidades de Asset and Investiment Management
• Seguradoras;
• Government Banking, Tax, Revenue e funções de Treasury
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SWIFT – CSP
Enquadramento

Obrigatoriedade
A SWIFT obriga  os seus clientes à realização anual de um Self-Assessment para atestar a compliance com um conjunto de controlos
(v2 2019), cuja definição é atualizada anualmente. Encontra-se a decorrer neste período a validação de 19 controlos mandatórios,
cujo resultado deverá ser entregue até 31 de Dezembro de 2019.

5
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O SWIFT Customer Security Programme (CSP) determina a obrigatoriedade do cumprimento do seguinte programa:

Customer Security
Controls Policy (CSCP) 

O CSCP exige às entidades que estas se certifiquem
como estando em conformidade com um conjunto de controlos 
de segurança divididos em controlos obrigatórios e opcionais.

29 controlos (19 mandatórios)

• Aplicável a todos os clientes e a toda a cadeia de transações
para além da infraestrutura local SWIFT

• Controlos mapeados com os principais standards 
internacionais - NIST, PCI-DSS, ISO27002

Programa Principio base Controlos

Controlos em âmbito
A lista de controlos é atualizada anualmente e é comum que parte dos controlos considerados como opcionais passem a mandatórios
em anos posteriores, bem como a inclusão de controlos adicionais e/ou revisão dos controlos existentes. Os controlos abrangem
diversas áreas cujo detalhe pode ser visualizar no seguinte link: https://www.swift.com/myswift/customer-security-programme-csp_/security-controls/2019

Simulação
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Roadmap dos controlos SWIFT
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SWIFT CSP v2
Validação à nova versão
do SWIFT CSP inclui 3 novos 
controlos obrigatórios (19 no total)

Yearly Attestation
Validação mandatória
para todos os clientes SWIFT 

Independent Assessment
A SWIFT exigirá que todas
as organizações efetuem uma 
avaliação independente no ciclo 
de validação de 2020.

SWIFT CSP v3 (2020+)
Espera-se que a SWIFT atualize
o CSP com outros controlos 
adicionais obrigatórios para
o próximo ciclo de validação

SWIFT CSP v2
Os reguladores são notificados 
sobre os clientes que não estão 
em conformidade com
os controlos obrigatórios
e os controlos não validados

QA
2018

2019

2020

2021

What to
action now

What to
action in the 
coming months

What to
action in the 
coming years

Simulação
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De que forma a PwC pode ajudar?
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Iniciativa Prós Contras

Third Party Independent Assessment

A PwC realizará uma avaliação independente para avaliar e reportar o atual 
nível de compliance com os controlos SWIFT.
O processo de recolha de evidências, testes e reporte será executado na 
íntegra pela PwC.

Elevado grau confiança de que
o estado de conformidade atribuído
a cada controlo foi avaliado de forma 
independente por uma entidade 
externa e credenciada.
Escrutínio do nome do avaliador 
externo.

Maior envolvimento de uma entidade 
terceira com consequente 
incremento no custo do trabalho

Advisory review by external firm Perform  (GAP Analysis)

A PwC realizará um GAP Analysis para determinar se os atuais controlos 
cumprem com requisitos SWIFT.  A responsabilidade da resposta à SWIFT, 
interpretação do GAP Analysis e recolha de evidências cabendo à entidade 
auditada.

Menor investimento financeiro por 
parte da organização.
Flexibilidade na recolha das 
evidências e maior celeridade na 
execução de trabalho

Maior envolvimento  e intervenção 
dos colaboradores internos
da organização na recolha
das evidências, realização dos testes 
e produção do relatório.
Grau de confiança mais limitado
na conformidade dos controlos

Simulação
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Abordagem metodológica (1/2)
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Desenvolvemos uma abordagem baseada em 3 fases, como forma de ajudar os nossos clientes na tarefa de validação de compliance
com os requisitos SWIFT CSP. Associado ao processo, desenvolvemos ferramentas e aceleradores, capazes de nos assistir no cumprimento 
dos objetivos definidos:

Avaliação que permite compreender
a arquitetura existente, os responsáveis 
pela sua manutenção e os controlos
que a suportam

Análise & Planeamento

Análise de informação relevante
fornecida pelo cliente e validação do nível 
de compliance com os controlos CSP

Execução de testes

Produção de um relatório sobre
as não conformidades identificadas, 
estabelecendo ações de melhoria 
tecnológica ou processual

Relatório

Serviços adicionais

Cyber Security Services
• Logical and physical penetration testing
• Technical benchmarking
• Red-team testing
• Breach indicator assessments

Performance Assurance Services
Third Party controls reporting under recognized
standards (e.g. ISO27001, NIST, SOC, ISAE)

Simulação



PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.Document Name [View > Slide Master and edit/delete on very top slide master]

Recolher evidências
dos controlos acima 
identificados, garantir
a totalidade das evidências 
e executar os testes

Assessorar o cliente
na obtenção das 
evidências e na resposta 
aos controlos

Execução de testes

Abordagem metodológica (2/2)
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Apresentamos de seguida em maior detalhe cada uma das fases que compõe a nossa abordagem de 3 fases. A descrição feita abaixo, 
representa apenas as catividades mais relevantes de cada fase, nomeadamente:

Análise & Planeamento Relatório

Identificar interlocutores chave para cada catividade
e rever self-assessment do ano anterior (caso exista)

Compreender a arquitetura do cliente, o âmbito
de controlos e as componentes tecnológicas a analisar
em cada controlo (in-scope-components)

Facultar lista de pedidos de evidências necessárias
para o teste de cada controlo em âmbito

Análise de informação relevante fornecida pelo cliente
e validação do nível de compliance com os controlos CSP

Third Party
Independent Assessment

Advisory review
by external firm

Produção de relatório 
independente e discussão 
do mesmo com o cliente

Produção de relatório com os resultados dos testes, 
alinhamento dos mesmos com os melhores referenciais 
(e.g. ISO27001) e identificação de ações de melhoria
para resolução

Third Party
Independent Assessment

Assessorar o cliente
na produção de um 
relatório com a avaliação 
dos controlos

Advisory review
by external firm

Simulação
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Abordagem metodológica – Fase I (1/2)
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A SWIFT efetua a distinção dos controlos que 
devem ser cumpridos por cada tipo de cliente, 
dependendo da sua arquitetura.
Neste sentido, a primeira tarefa a realizar deverá 
ser a identificação da arquitetura que se assemelha 
à realidade do cliente, como forma de perceber qual 
o âmbito de ambiente de controlo de segurança que 
deverá ser avaliado e cumprido.
Descrevemos de seguida as principais arquiteturas 
previstas:

a) Arquitetura A
(infraestrutura SWIFT local)
Aplica-se quando existem componentes SWIFT 
alojadas na infraestrutura do cliente.
Esta arquitetura pode ter três formas distintas: 
A1, A2 e A3:

Client general IT infrastructure 

Back office /
Middleware

Scope of security controls

GUI RMA

Messaging
interface

Communication
Interface

Connector HSM & PKI

A1 A2 A1

SNL

A1A1 A2A1 A2

A3 A1

Client local SWIFT infrastructure

Architectures description

A1 – All SWIFT components, including 
messaging and communication 
interface are located within the client 
local infrastructure.

A2 – Only the messaging interface, 
RMA and GUI are located within the 
client local infrastructure. All others
are located at a service provider 
infrastructure.

A3 – Only a software application 
(Connector) is used within the client 
local SWIFT infrastructure to provide 
an application-to-application 
communicate with the service provider 
who hosts all SWIFT components

vSWIFT

Data 
transfer

Simulação
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Service Provider SWIFT infrastructure 

Abordagem metodológica – Fase I (2/2)
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b) Arquitetura B
(infraestrutura SWIFT em outsourcing)

Aplica-se quando não existem componentes 
específicas SWIFT  dentro da infraestrutura
local do cliente. Todos os sistemas SWIFT 
encontram-se alojados na infraestrutura
de um prestador de serviços.

Neste caso, a comunicação do cliente com a 
infraestrutura SWIFT é suportada e disponibilizada
por um prestador de serviços, podendo ser feita
de uma das seguintes formas:

1. Os utilizadores acedem aos serviços SWIFT
através de aplicação GUI fornecida pelo 
prestador de serviços (user-to-application); ou

2. As aplicações de back-office comunicam
diretamente com o prestador de serviços
(application-to-application) usando um sistema 
integrador (e.g. IBM MQ ou similar).

Client general IT infrastructure 

Back office /
Middleware

Scope 
of security controls

GUI RMA

Messaging
interface

Communication
Interface

Connector HSM & PKI

SNL

vSWIFT

Data 
transfer

Simulação
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Abordagem metodológica – Fase II (1/2)
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Apresentamos de seguida o detalhe dos controlos que compõe cada uma dos princípios estabelecidos pela SWIFT para os controlos considerados obrigatórios,
e respetivo tipo de arquitetura aplicável.

Controlos CSP em âmbito (1/2)
Tipo Arquitetura
A B

1. Restrict Internet Access and Protect Critical Systems from General IT Environment

Ensure the protection of the user's local SWIFT infrastructure from potentially compromised elements of the general IT environment and external environment.

Restrict and control the allocation and usage of administrator-level operating system accounts.

2. Reduce Attack Surface and Vulnerabilities

Ensure the confidentiality, integrity, and authenticity of data flows between local SWIFT-related applications and their link to the operator PC.

Minimize the occurrence of known technical vulnerabilities within the local SWIFT infrastructure by ensuring vendor support, applying mandatory software updates,
and applying timely security updates aligned to the assessed risk.

Reduce the cyber attack surface of SWIFT-related components by performing system hardening.

Protect the confidentiality and integrity of interactive operator sessions connecting to the local SWIFT infrastructure.

Identify known vulnerabilities within the local SWIFT environment by implementing a regular vulnerability scanning process and act upon results.

3. Physically Secure the Environment

Prevent unauthorized physical access to sensitive equipment, workplace environments, hosting sites, and storage.

Simulação
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Abordagem metodológica – Fase II (2/2)
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Controlos CSP em âmbito (1/2)
Tipo Arquitetura
A B

4. Prevent Compromise of Credentials

Ensure passwords are sufficiently resistant against common password attacks by implementing and enforcing an effective password policy.

Prevent that a compromise of a single authentication factor allows access into SWIFT systems, by implementing multi-factor authentication.

5. Manage Identities and Segregate Privileges

Ensure the confidentiality, integrity, and authenticity of data flows between local SWIFT-related applications and their link to the operator PC.

Ensure the proper management, tracking, and use of connected hardware authentication tokens (if tokens are used).

Protect physically and logically recorded passwords.

6. Detect Anomalous Activity to Systems or Transaction Records

Prevent unauthorized physical access to sensitive equipment, workplace environments, hosting sites, and storage.

Ensure the software integrity of the SWIFT-related applications.

Ensure the integrity of the database records for the SWIFT messaging interface.

Record security events and detect anomalous actions and operations within the local SWIFT environment.

7. Plan for Incident Response and Information Sharing

Prevent unauthorized physical access to sensitive equipment, workplace environments, hosting sites, and storage.

Ensure all staff are aware of and fulfil their security responsibilities by performing regular security training and awareness activities.

Simulação



PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.Document Name [View > Slide Master and edit/delete on very top slide master]

Entregáveis
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O output do trabalho consistirá num relatório
de auditoria contendo o resultado da avaliação
da totalidade dos controlos mandatórios SWIFT.
Juntamente com o documento, serão
apresentados os resultados da avaliação
efetuada e recomendações para mitigação
das vulnerabilidades identificadas.
Nas imagens ao lado apresentamos alguns 
exemplos dos entregáveis finais do projeto:

81%

11%
8%

87%

13%

Overview controlos em âmbito

Concluídos

Pendentes

% de controlos SWIFT Compliant

Non-Compliant

Not fully tested

Compliant

Simulação
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Equipa PwC com experiência na área SWIFT3
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Equipa PwC com experiência na área SWIFT
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António Loureiro
Partner PwC PT

Experiência
Como responsável pelo departamento de Risk Assurance Services (RAS) da PwC participei 
em diversos trabalhos auditoria de sistemas de informação, nomeadamente, na avaliação 
dos controlos gerais e controlos aplicacionais informáticos, bem como na análise do seu 
impacto na definição da estratégia de auditoria.

Coordenação projetos relacionados com a implementação de funções de auditoria interna, 
execução e avaliação de Auditoria Interna, e verificação de compliance de procedimentos. 

Implementação e auditoria de processos SOX (Sarbannes Oxley Act).

Tenho igualmente grande experiência em projetos de redefinição de sistemas de 
informação, avaliação e definição de sistemas de controlo interno, diagnóstico e otimização 
de processos.

Coordena projetos de análise de vulnerabilidades de segurança de sistemas de informação.

antonio.loureiro@pt.pwc.com 
T: +351 225 433 117
M:+351 916 601 370

Formação
• Licenciado em Contabilidade e Administração-Ramo Auditoria pelo Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto. 

• CISA – Certified Information Systems Auditor pelo ISACA.

• Revisor Oficial de Contas

Clientes Relevantes
• Companhia de Seguros Tranquilidade

• Millenium BCP

• Portucel 

• NOS

• Sonae Indústria

• Agepor

Simulação
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Equipa PwC com experiência na área SWIFT
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Marcelo Rodrigues
Senior Manager PwC PT

Experiência
Desempenha atualmente a função de Senior Manager do departamento de Risk Assurance
Services (RAS) da PwC.

Experiência relevante no sector em causa, tendo efetuado avaliações na ótica
de segurança dos sistemas de informação e redes e portais online.

Na área de IT Security & Privacy, tem coordenado equipas na realização
de cyberassessments, testes de intrusão e análises de vulnerabilidades de sistemas
de informação nos diversos formatos (caixa preta/branca), bem como na realização
de diferentes tipos de testes (rede interno ou rede externa). Como componente integrante 
está, por exemplo, incluída a análise de firewalls e a sua adequabilidade.

Tem igualmente experiência da realização de assessments SWIFT, tanto na vertente
de CSP como na vertente SIP.

marcelo.ferreira.rodrigues@pt.pwc.com 
M: +351 911 747 740

Formação
• Licenciatura em Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto.

• Certificado CISA  “Certified Information Systems Auditor”.

• Certificado CISM “Certified Information Security Manager”.

• Certificação ITIL V3/2011, pela APMG.

Clientes Relevantes
• Interbolsa

• Euronext

• Millennium  BCP

• Chevron

• SIBS

• Galp Energia

• Grupo NORS (AutoSueco)

Simulação
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Hugo Raael Ramos
Senior Associate PwC PT

Experiência
Consultor Sénior na divisão de Risk Assurance Services do departamento de Assurance
da PwC desde 2014.

Esteve envolvido em projetos de avaliação de segurança de sistemas de informação
e avaliação de risco associada a processos de negócio.

Experiência na execução de auditorias de segurança na área de Banca com realização
de catividades de hacking ético e avaliação de controlos de segurança de redes.

Realização de auditoria aos SI/TI em diversas empresas nos sectores da Banca e Seguros, 
numa ótica de controlos gerais informáticos (ITGC’s) alinhados com a framework CobiT5.

Experiência em Third-Party Assurance segundo o referencial ISAE 3402, no âmbito
da verificação independente da eficácia dos controlos internos de uma empresa prestadora 
de serviços informáticos.

Tem igualmente experiência da realização de assessments SWIFT, na vertente de CSP
e SIP.

hugo.rafael.ramos@pt.pwc.com 
M:+351 918 959 588

Formação
• Mestre em  Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior 

Técnico; e

• CISA – Certified Information Systems Auditor pelo ISACA;

Clientes Relevantes
• Novo Banco

• Banco Santander Totta

• Millennium  BCP

• SIBS

• RTP

Simulação



PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.Document Name [View > Slide Master and edit/delete on very top slide master]

Experiência
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Projetos executados pela equipa selecionada para o projeto:

Confidencial (Banca)
Auditoria SWIFT Revisão do SWIFT CSP-Customer Security Controls Framework e SIP - Shared Infrastructure Programme.

Confidencial (Banca) 
Auditoria aos Sistemas de Informação Auditoria aos sistemas e tecnologias de informação com foco no Core Bancário e SWIFT

Confidencial (Energia)
Auditoria aos Sistemas de Informação

Auditoria de Segurança aos Sistemas de Informação, com foco na Segurança de redes, Segurança de sistemas e serviços,
Segurança aplicacional e de dados, e Modelo de Gestão de Informação.

Confidencial (Serviços)
Auditoria técnica e functional de um webportal Auditoria técnica e funcional do Portal, a qual incluiu testes de intrusão e deteção de vulnerabilidades (white-box e black-box). 

Confidencial (Indústria)
Testes de intrusão ´Testes de intrusão e análise de vulnerabilidades do perímetro de rede

Confidencial (Retalho)
Auditoria portal online Análise e validação dos controlos de segurança instituídos nas plataformas online

Confidencial (Banca)
Firewall assessment Análise e validação dos procedimentos instituídos na componente de gestão de firewalls

Confidencial (Banca)
Auditoria à rede interna

Execução de Auditoria de Segurança aos Sistemas de Informação com execução de ações de pentesting, hacking ético
e revisão de procedimentos e controlos de segurança de TI.

Confidencial (Serviços)
Hardening de rede Validação das configurações de equipamentos de rede com vista a assegurar que os mesmos cumprem com as boas práticas

Simulação
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Acerca da área de IT Security & Privacy
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O risco está presente
em tudo aquilo
que realizamos
no dia-a-diaA área de IT Security & Privacy da PwC possui

uma equipa de especialistas que lhe permitirão
ter uma visão diferenciadora. Para proteger
a informação, que é o maior ativo da sua empresa, 
a forma como interpreta a segurança de IT deve 
estar adaptada aos novos desafios. Havendo uma 
cada mais maior dependência dos sistemas
de informação no suporte ao negócio, qualquer 
falha acarreta riscos acrescidos, que devem
ser acautelados. A PwC considera a segurança 
cibernética como uma ferramenta para não apenas 
proteger o valor do negócio, mas também criá-lo.
Para ajudar os nossos clientes, a nossa área
de IT Security & Privacy oferece inúmeras soluções, 
numa visão end-to-end, que ajudam
as organizações a entender os dinâmicos
e constantes desafios cibernéticos, adaptar
e responder aos riscos inerentes ao contexto
de negócios, bem como proteger os ativos
mais importantes para da sua organização, 
vantagem competitiva e valor para os acionistas.

Melhorar
a infraestrutura
Avaliar e priorizar os 
componentes fundamentais 
da cibersegurança
e privacidade

Transformar
o programa
Desenvolver uma nova 
estratégia, recursos
e processos para combater 
ameaças cibernéticas.

Ativar
o negócio
Incorporar a segurança 
cibernética e privacidade 
nos processos e  decisões 
de negócio.

Operar
e Sustentar
Uso de uma third party para 
operar a segurança 
associada ao negócio, 
produtos/serviços

Responder
e Recuperar
Monitorizar ameaças
e responder, corrigindo 
incidentes relacionados
à segurança cibernética
e violações de dados

• Maturidade dos recursos
• Proteção de ativos críticos
• Arquiteturas de segurança e operações
• Gestão de ameaças e vulnerabilidades
• Gestão de incidentes e crises
• Gestão de acessos e identidades
• Awareness e comunicação

• Estratégia e desenvolvimento
de roadmap

• Portfolio racionalização
de investimentos

• Desenho de estratégias
de segurança

• Análise avançada e deteção
de ataques

• M&A cyber diligence
• Segurança tecnológica operacional

e do consumidor
• Desenvolvimento

de produtos/serviços seguros
• Privacidade de dados

• Compliance e regulação
• Assessments e garantia

de conformidade
• Third party Assurance

(e.g. SOC1, SOC2)
• Security as a servisse

/ outsourcing
• Defesa ativa e resposta

• Modelação de ameaças
e planeamento de cenários

• Avaliação de vulnerabilidades
• Investigação de vulnerabilidades

e análise forense

Simulação
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Simulação (Timeline)
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Enquadramento Abordagem Equpa PwC Porquê a PwC Simulação

Apresentamos uma simulação de plano de trabalhos para um Advisory review by external firm, que representa o esforço estruturado por cada uma das fases definidas, 
bem como a indicação dos principais deliverables. A timeline abaixo apresentado contempla a opção de Arquitetura A e Arquitetura B.

1 2 3 4 5

Fase I - Análise & Planeamento

Fase II - Execução de testes

Fase III - Reporte

Principais entregáveis

Arquitetura A

Relatório de compliance
com CSP (Arquitetura A)

Relatório de compliance
com CSP (Arquitetura B)

Arquitetura B

Arquitetura A

Arquitetura B

Arquitetura A

Arquitetura B

Nota: O timeline visa apenas apresentar o esforço da PwC. De forma a obter um overview da duração do projeto é necessário acrescentar ao cronograma uma tarefa prévia à Fase II, que será exclusivamente a cargo
do cliente que lidará com a recolha de evidências, a serem analisadas pela PwC no arranque da FASE II.
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