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Sobre a SEPA

A criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA – Single Euro 

Payments Area) tem como objetivo principal o estabelecimento de um 

mercado único de pagamentos de retalho. Nesta Área, particulares, 

empresas e administrações públicas podem efetuar e receber pa-

gamentos em euros, tanto dentro de cada país, como entre países, 

mediante as mesmas condições, direitos e obrigações.

Para concretizar este objetivo, a SEPA pressupõe a criação de modelos 

de pagamento pan-europeus – Transferências a Crédito SEPA e Débitos 

Diretos SEPA - cujo funcionamento assenta em normas, procedimentos 

e, na medida do possível, infraestruturas comuns.

Em 31 de março de 2012 entrou em vigor o Regulamento do Par-

lamento Europeu e do Conselho n.º 260/2012, que estabelece os 

requisitos técnicos para as transferências a crédito e débitos diretos 

efetuados em euros e impõe 1 de fevereiro de 2014 como data-limite 

de implementação destes requisitos.

A partir dessa data, os pagamentos de retalho efetuados através 

de Transferências a Crédito e Débitos Diretos deverão obedecer aos 

requisitos técnicos SEPA. Para isso, torna-se necessário migrar os mo-

delos de Transferências a Crédito e Débitos Diretos de cariz nacional 

para os novos modelos pan-europeus de Transferências a Crédito SEPA 

e Débitos Diretos SEPA.

Para as empresas, esta migração aporta aspetos positivos, mas pode 

também implicar a necessidade de adaptação dos seus sistemas 

operacionais internos (e, em consequência, a realização de investimen-

tos fi nanceiros). Mas a SEPA também traz vantagens e oportunidades. 

As empresas podem ordenar e receber pagamentos em euros a partir 

de uma única conta bancária, centralizando a gestão de tesouraria e 

obtendo ganhos em termos de tempo e de custos. E podem igual-

mente benefi ciar da utilização de normas e procedimentos comuns no 

espaço SEPA, que permitirão uma melhoria da efi ciência operacional 

no processamento dos pagamentos/cobranças e uma maior escolha 

dos seus Prestadores de Serviços de Pagamento (PSP). 

Neste Guião, as empresas podem encontrar uma descrição 

daquilo que muda na prática e do que tem de ser feito, a nível 

operacional e comercial, para cumprir a data-limite de migração 

para a SEPA, fi xada em 1 de fevereiro de 2014. 
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Débitos Diretos

Comparação com o Sistema de Débitos Diretos nacional

Os Débitos Diretos SEPA, que irão substituir o atual Sistema de Débitos 

Diretos nacional, são atualmente constituídos por dois serviços distintos:

• CORE: para cobranças a clientes devedores, particulares ou empre-

sas (serviço base).

• Business to Business (B2B): apenas para cobranças entre empre-

sas.

As principais diferenças entre estes dois serviços de Débitos Diretos 

SEPA são:

• Nos Débitos Diretos SEPA B2B:

 - O devedor não pode obter a devolução dos fundos junto do seu 

PSP, isto é, não existe reembolso. 

 - Os prazos de cobrança e de retorno da informação são inferiores 

aos praticados nos Débitos Diretos SEPA CORE.

 - Os PSP do devedor são obrigados a validar a existência de Auto-

rização de Débito em Conta (ADC) junto deste para as instruções 

de cobrança.

• Uma ADC para os Débitos Diretos SEPA CORE não é válida para os 

Débitos Diretos SEPA B2B, ou seja, é obrigatória uma ADC especí-

fi ca para cada serviço.
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Autorização de
Débito em Conta
(ADC), previamente

concedida pelo
devedor

Criação e atualização

pelo devedor ou pelo

credor

Criação pelo credor; o devedor apenas pode

efetuar a manutenção da autorização (p. ex.

definição de montantes máximos, data de

validade e inativação)

ADC do Sistema de Débitos Diretos nacional

migram para os Débitos Diretos SEPA CORE

ADC do Sistema de

Débitos Diretos

nacional não migram

para os Débitos

Diretos ;SEPA B2B

todas as ADC terão

de ser novas

Ativação pelo credor

efetuada através do envio

de um ficheiro próprio

Ativação pelo credor efetuada de forma

automática em simultâneo com o

processamento da primeira cobrança

Dados dos
devedores

Utilização do NIB

Obrigatoriedade de utilização do IBAN e do

BIC (se necessário, este último, até 2016), em

substituição do NIB

Tipo de Débito
Direto

Sistema único para

cobranças B2C (Business

to Customer) e B2B

(Business to Business)

Permite cobranças

B2C B2Be

Apenas permite

cobranças B2B

Sem diferenciação no

tipo de cobrança (apenas

cobranças recorrentes)

Existe diferenciação entre cobranças

recorrentes e pontuais

Transações de
exceção

As ações possíveis sobre uma cobrança são:

rejeições , recusas, cancelamentos (anulações),

devoluções, reembolsos (revogações) e reversões

Não existe a

possibilidade de

reembolsos

(revogações)

Débitos Diretos
SEPA B2B

Débitos Diretos
SEPA CORE

Sistema de Débitos
Diretos NACIONAL

Débitos Diretos
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Autorizações de Débito em Conta (ADC)

As ADC atualmente em vigor para o Sistema de Débitos Diretos na-

cional têm continuidade e podem ser utilizadas para os Débitos Diretos 

SEPA CORE, isto é, as empresas não têm de obter novas ADC dos seus 

clientes (a não ser que essa autorização não exista). Para realizar a 

migração para o modelo SEPA, a empresa deverá utilizar a mesma refe-

rência que usa no Sistema de Débitos Diretos nacional quando enviar a 

primeira cobrança no serviço CORE.

As ADC não são migráveis para o serviço de Débitos Diretos SEPA B2B, 

cuja adesão é facultativa por parte dos PSP. As empresas interessa-

das em usar este serviço devem conhecer previamente se os PSP dos 

seus clientes o aceitam. Para o efeito, podem consultar a lista de par-

ticipantes neste modelo, publicada pelo European Payments Council 

(http://epc.cbnet.info/docs/B2B_SEPA_DD.pdf) ou questionar os seus 

PSP.

Medidas de proteção adicional para consumidores

A partir de 1 de fevereiro de 2014, os utilizadores de serviços de paga-

mento que sejam consumidores podem instruir os seus PSP para:

• Colocar um montante máximo a ser debitado por cobrança e/ou 

limitar a sua periodicidade.

• Inibir a sua conta a quaisquer pagamentos efetuados através de 

Débito Direto.

• Inibir a sua conta a pagamentos efetuados através de Débito Direto 

a um ou mais credores específi cos.

• Permitir que sejam efetuados pagamentos através de Débito Direto 

apenas a um ou mais credores específi cos.

Débitos Diretos

http://epc.cbnet.info/docs/B2B_SEPA_DD.pdf
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Comparação com o Sistema de Transferências a 

Crédito nacional

A 1 de fevereiro de 2014 o atual sistema nacional de TEI (Transferências 

Eletrónicas Interbancárias ou Transferências a Crédito) será substituído 

pelo modelo de Transferências a Crédito SEPA. 

Códigos de
operação

Dados dos
beneficiários

Utilização do NIB

Obrigatoriedade de utilização do
e do (se necessário, este

último, até 2016), em substituição
do NIB

IBAN BIC

Utilização facultativa; no entanto,

recomenda-se a continuação do seu

uso, para garantir os benefícios

atualmente em vigor para

destinatários de determinados tipos

de transferência

Utilização obrigatória

Prazo para pedidos
de devolução

A partir de novembro de 2012 e apenas na comunidade nacional, será

do crédito da transferência, sendo a resposta dada no prazo de 30 dias
possível efetuar um pedido de devolução até 520 dias após a dataTARGET

TARGET

No sistema de Transferências a Crédito fora da comunidade nacional,
o

SEPA

prazo para pedir uma devolução é de 10 dias e o prazo de resposta
também é de 10 dias

TARGET

TARGET

Sistema de Transferências a
Crédito NACIONAL (TEI)

Sistema de Transferências a
Crédito SEPA

Dia útil TARGET: de 2.ª a 6.ª feira, exceto nos dias 1 de janeiro, 6.ª feira Santa, 2.ª feira de Páscoa, 

1 de maio, 25 e 26 de dezembro.

Transferências a Crédito
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Data-limite

A partir de 1 de fevereiro de 2014, as empresas têm de usar obriga-

toriamente as Transferências a Crédito SEPA e os Débitos Diretos SEPA, 

para efetuar operações de transferência a crédito ou de débito direto 

entre um PSP do ordenante/devedor e um PSP do benefi ciário/credor 

que se encontrem localizados no espaço SEPA (Estados-Membros da 

União Europeia e Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega e Suíça).

Identifi cadores das contas de pagamento

Nas Transferências a Crédito e Débitos Diretos SEPA, a identifi cação das 

contas é feita com o IBAN (International Bank Account Number) e, se 

necessário, o BIC (Bank Identifi er Code), em vez do atual NIB. 

Elementos de informação obrigatórios

Para ordenar Transferências a Crédito SEPA, as empresas devem fornecer 

aos seus PSP um conjunto de elementos de informação obrigatórios: 

nome do ordenante e IBAN da conta de pagamento do ordenante; 

montante da transferência a crédito; e IBAN da conta de pagamento 

do benefi ciário.

No caso dos Débitos Diretos SEPA, enquanto entidades credoras 

(benefi ciárias), as empresas devem também fornecer aos seus PSP um 

conjunto de elementos de informação obrigatórios: o tipo de débito 

direto (recorrente, pontual, inicial, fi nal ou reversão); o nome do cre-

dor; o IBAN da conta de pagamento do credor a creditar para efeitos 

de cobrança; se disponível, o nome do devedor; o IBAN da conta de 

pagamento do devedor a debitar para efeitos de cobrança; a referên-

cia única da ADC; caso a ADC do devedor seja concedida após 31 de 

março de 2012, a data em que foi assinada; o montante da cobrança; 

caso a ADC tenha sido retomada por um credor diferente daquele que 

a subscreveu, a referência única da ADC, dada pelo credor que a subs-

creveu inicialmente; o identifi cador do credor; e, caso a ADC tenha 

sido retomada por um credor diferente daquele que a subscreveu, 

o identifi cador do credor que a subscreveu inicialmente.

Migração para a SEPA
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Modelo de comunicação entre empresas e bancos

A partir de 1 de fevereiro de 2014, para efetuar pagamentos em lote 

(fi cheiros de pagamentos e/ou cobranças), as empresas terão de usar 

o formato XML, baseado na norma ISO20022, para comunicar com os 

seus PSP. No entanto, até 1 de fevereiro de 2016, poderá ser permitida 

às empresas a utilização de serviços de conversão técnica para o referi-

do formato, os quais poderão ser disponibilizados por fornecedores de 

software ou pelos próprios PSP com que se relaciona.

A empresa usa o IBAN e o BIC para identifi car as contas 

de pagamento?

Se não, a utilização do IBAN e do BIC para identifi car as contas de pa-

gamento, em vez do NIB, pode implicar alterações nos seus sistemas e 

bases de dados.

Ações requeridas

• Identifi car os impactos, nos sistemas informáticos e de contabili-

dade, decorrentes da utilização do IBAN e do BIC.

• Rever as bases de dados que contenham a informação das 

contas bancárias de clientes, de fornecedores e de colaboradores, 

para passar a incluir o IBAN e o BIC.

• Assegurar que o IBAN e o BIC das suas próprias contas são 

comunicados aos parceiros de negócio, que têm necessidade dessa 

informação, através de meio adequado (por exemplo, na troca de 

correspondência ou nas faturas).

Check-List para a migração

Migração para a SEPA
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A empresa utiliza o formato ISO20022 XML na 

comunicação com os seus PSP?

Se não, a utilização da norma ISO20022 XML pode implicar a adapta-
ção do seu sistema informático. Em alternativa, e se o formato atual-
mente utilizado contiver os elementos de informação obrigatórios para 
efetuar Transferências a Crédito SEPA e Débitos Diretos SEPA, as em-
presas poderão utilizar serviços de conversão técnica, disponibilizados 
pelos fornecedores de software ou pelos PSP que tenham contratado 
para o efeito.

Ações requeridas enquanto credor

• Avaliar o atual interface da empresa com os PSP com que se rela-
ciona, e respetiva compatibilidade com a norma ISO20022 XML, e 
proceder às adaptações necessárias1. 

• Em alternativa, procurar soluções de conversão técnica para a nor-
ma ISO20022 XML junto dos fornecedores de software ou PSP com 
que se relaciona.

Pode a empresa utilizar o modelo de Débitos Diretos 
SEPA para efetuar as suas cobranças nacionais e trans-

fronteiriças em simultâneo?

Pode, pois não existem práticas diferenciadas entre países do espaço 
SEPA. No entanto, devem ser tidos em consideração os novos prazos 
defi nidos para os Débitos Diretos SEPA (distintos entre os serviços 
CORE e B2B).

1 Existe um formato harmonizado para a comunicação Cliente – Banco aplicável às Transferências a 

Crédito SEPA e aos Débitos Diretos SEPA (Manual C2B – Customer to Bank, disponível em

http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/PagamentosdeRetalho/Paginas/SEPA.aspx).

Check-List para a migração

http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/PagamentosdeRetalho/Paginas/SEPA.aspx
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Ações requeridas enquanto credor

• Avaliar o impacto dos novos prazos defi nidos para os serviços CORE 

e B2B nos seus sistemas internos e na relação com os seus clientes.

Envio ao PSP do
credor (1)

Débito aos
devedores

Crédito aos
credores  (oper.
Interbancárias)

Crédito aos
credores (oper.
Intrabancárias)

D-5 D-2 D-1 D-1

D

Débitos Diretos
SEPA B2B

Débitos Diretos
SEPA CORE

Recorrentes

/

-

First

One off

(pontuais)

Recorrentes

First/

One-off

(pontuais)

(1) Estes prazos limite respeitam às 0h00 do dia indicado. D tem de ser dia útil TARGET.

A empresa já migrou as ADC do Sistema de Débitos 

Diretos nacional para o modelo de Débitos Diretos 

SEPA?

Se não, convém recordar que a migração das ADC do modelo de Débi-

tos Diretos atual para os Débitos Diretos SEPA CORE não obriga os 

credores a obter novas autorizações dos seus clientes/devedores, pois 

a referência continua válida.
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Ações requeridas enquanto credor

• Utilizar a mesma referência que usa no sistema nacional, aquando 

do envio da primeira cobrança no serviço de Débitos Diretos SEPA 

CORE.

• Comunicar aos seus clientes/devedores o novo número de Entidade 

Credora.

Podem os devedores continuar a efetuar a ativação das 
ADC no modelo de Débitos Diretos SEPA?

Não, mas continuam a poder efetuar a manutenção das ADC (em ter-

mos de montantes máximos, data de validade e desativação) através 

dos portais de Homebanking dos seus PSP e dos Caixas Automáticos 

Multibanco.

Ações requeridas enquanto credor

• Implementar um modelo de gestão e ativação das novas ADC e 

comunicar aos clientes este procedimento.

A empresa ainda não migrou os seus pagamentos /
cobranças para os modelos SEPA?

Assim sendo, deverá estabelecer a(s) data(s) em que o pretende fazer, 

procurando o apoio dos PSP com que se relaciona. Caso possua um 

volume elevado de pagamentos/cobranças, o processo de preparação 

para a utilização dos modelos de Transferências a Crédito e de Débitos 

Diretos SEPA pode ser mais longo do que o esperado.

Check-List para a migração
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Ações requeridas enquanto credor

• Em conjunto com os PSP com que se relaciona, defi nir se pretende 

uma migração feita de uma só vez ou de forma gradual.

• Caso possua um volume elevado de pagamentos / cobranças, 

detalhar um projeto de migração que contemple a calendarização 

das fases de desenvolvimento, testes e migração efetiva, tendo em 

conta a data-limite (1 de fevereiro de 2014).
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