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I. OBJETIVO DO PLANO

O presente Plano Nacional de Migração para a SEPA tem como principal objetivo garantir uma migração 

atempada, progressiva e efi ciente, para as Transferências a Crédito e os Débitos Diretos SEPA em Portugal, 

a qual tem de estar concluída, de acordo com o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 

n.º 260/2012, até 1 de fevereiro de 2014.

Assim, a partir desta data, todos os pagamentos efetuados através de Transferências a Crédito e Débitos 

Diretos deverão obedecer aos requisitos técnicos SEPA.

Em Portugal, é possível efetuar Transferências a Crédito SEPA desde 28 de janeiro de 2008 e Débitos 

Diretos SEPA desde 1 de novembro de 2010.

No entanto, em setembro de 2012, apenas 38,4 por cento do total de transferências originadas em 

Portugal e 0,16 por cento dos débitos diretos possuíam formato SEPA, que comparam com médias 

europeias de 28,2 por cento e de 0,49 por cento (dados de maio), respetivamente.

Estes indicadores revelam que na comunidade portuguesa a migração para a SEPA tem sido bastante 

lenta, particularmente no que se refere aos débitos diretos.

Tal facto exige um esforço urgente e signifi cativo por parte de todos os intervenientes envolvidos na 

disponibilização dos instrumentos de pagamento (banco central, prestadores de serviços de pagamento, 

empresas, fornecedores de software e outros prestadores de serviços na área dos pagamentos), para os 

quais este Plano pretende constituir uma referência de trabalho.

Através da defi nição de um conjunto de ações, prazos e objetivos de migração, o Plano Nacional de 

Migração para a SEPA tem em vista a aceleração do processo de migração em Portugal e o subsequente 

cumprimento do disposto no Regulamento (UE) n.º 260/2012.

O Plano encontra-se organizado da seguinte forma:

• No Capítulo 2: explicação do âmbito e dos pressupostos seguidos na elaboração do Plano.

• No Capítulo 3: apresentação dos principais requisitos impostos pelo Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho n.º 260/2012.

• Nos Capítulos 4 e 5: identifi cação das condicionantes da migração e defi nição detalhada das ações a 

desenvolver pelos diferentes intervenientes com vista à migração atempada, progressiva e efi ciente, 

para as Transferências a Crédito e os Débitos Diretos SEPA em Portugal.

• No Capítulo 6: descrição dos mecanismos de acompanhamento da execução das ações contempladas 

no Plano e de monitorização do cumprimento dos objetivos de migração estipulados.
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II. ÂMBITO E ABORDAGEM

O Plano Nacional de Migração para a SEPA estabelece um conjunto de ações, prazos e objetivos que 

visam garantir a migração atempada, progressiva e efi ciente, para as Transferências a Crédito e os 

Débitos Diretos SEPA até 1 de fevereiro de 2014.

A abordagem seguida para a elaboração do presente Plano assenta nos seguintes pressupostos:

• A migração deverá ser progressiva, minimizando assim os riscos operacional e de credibilidade, 

que poderiam advir da preparação inadequada dos sistemas para uma migração em “big-bang” na 

data-limite e consequente impacto na confi ança dos utilizadores no funcionamento dos sistemas de 

pagamentos. Os Prestadores de Serviços de Pagamento (PSP) estão melhor preparados para apoiar 

uma migração gradual dos seus clientes (privados ou empresariais), promovendo um processo faseado. 

Esta migração gradual é particularmente relevante no caso das empresas de grande dimensão que 

originam um elevado número de pagamentos. Por isso, a migração para a SEPA deve começar por 

estes parceiros privilegiados, numa abordagem de projetos-piloto e com fases de testes claramente 

defi nidas num calendário adequado.

• Todos os intervenientes envolvidos na disponibilização dos instrumentos de pagamento 

deverão colaborar no esforço de migração (banco central, PSP, empresas, organismos da Adminis-

tração Pública, fornecedores de software e outros prestadores de serviços na área dos pagamentos). 

A Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos e o Fórum para os Sistemas de Paga-

mentos1, que inclui uma Secção Especializada dedicada à SEPA, possibilitarão, em boa parte, o 

diálogo, o estabelecimento de compromissos e a articulação necessária entre estes intervenientes.

Atento o papel e as necessidades de cada interveniente neste Plano, deverão ser considerados os 

seguintes subgrupos: PSP, organismos da Administração Pública, principais empresas utilizadoras 

(emissoras) de Transferências a Crédito, principais empresas utilizadoras (credoras) de Débitos Diretos 

e consumidores.

Tendo em conta as interligações entre os diferentes intervenientes, deverá ser preconizada uma abor-

dagem “em cascata”, ou seja, a migração de um número reduzido de grandes empresas permitirá, 

por sua vez, a migração de um número elevado de pequenos utilizadores.

• A tipologia das ações a desenvolver deve ser diversifi cada e adequada ao papel que cada 

interveniente desempenha na disponibilização dos instrumentos de pagamento, tendo 

em conta o seu grau de preparação e os passos necessários a seu cargo no processo de migração. 

• A tipologia das ações a desenvolver deve ser diferenciada para as Transferências a Crédito 

e para os Débitos Diretos. Por um lado, as empresas utilizadoras de Transferências a Crédito têm 

perfi s e necessidades distintas das empresas utilizadoras de Débitos Diretos e, por outro lado, o 

serviço de Transferências a Crédito SEPA é mais simples e está disponível há mais tempo do que o 

de Débitos Diretos SEPA.

• Após a data de migração para Transferências a Crédito e Débitos Diretos SEPA, os instru-

mentos/sistemas tradicionais deixarão de existir.

1  O Fórum para os Sistemas de Pagamentos é uma estrutura de natureza consultiva do Banco de Portugal, criada em outubro de 2009 
e composta por representantes do sistema bancário nacional e dos principais utilizadores dos instrumentos de pagamento de retalho, 
como as associações de defesa do consumidor, os organismos da Administração Pública e o setor empresarial. No Anexo 1 podem 
ser consultadas as entidades que integram este Fórum.
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III. SÍNTESE DO REGULAMENTO N.º 260/2012

O Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho n.º 260/2012, de 14 de março de 2012, esta-

belece requisitos técnicos e de negócio para as Transferências a Crédito e Débitos Diretos, em euros, na 

União Europeia.

Encontram-se excluídas do âmbito deste Regulamento, entre outras, as seguintes operações (cf. artigo 

1º, número 2):

• Operações de pagamento efetuadas por conta própria entre PSP ou dentro de PSP, incluindo os 

respetivos agentes ou sucursais.

• Operações de pagamento processadas e liquidadas através de sistemas de pagamento de grandes 

transações (como o TARGET2), com exclusão das operações de débito direto para as quais o orde-

nante não requeira expressamente o encaminhamento através de um sistema de pagamento de 

grandes transações.

• Operações de pagamento mediante cartão de pagamento ou dispositivo semelhante, incluindo 

levantamentos de numerário, a menos que o cartão de pagamento ou dispositivo semelhante seja 

utilizado apenas para gerar a informação necessária para efetuar diretamente uma transferência a 

crédito ou um débito direto para ou de uma conta de pagamento identifi cada por um BBAN ou IBAN.

• Operações de pagamento executadas através de dispositivos de telecomunicações, digitais ou 

informáticos, se essas operações de pagamento não resultarem em transferências a crédito ou em 

débitos diretos para ou de uma conta de pagamento identifi cada por um BBAN ou IBAN.

Primeiramente, o Regulamento impõe que os PSP devem efetuar as operações de transferência a crédito 

e de débito direto cumprindo os seguintes requisitos técnicos (conjugando o artigo 5º do Regulamento 

com o anexo):

• Utilizando o IBAN para a identifi cação das contas de pagamento, independentemente da localização 

do PSP em causa [artigo 5º, número 1, alínea a)].

• Utilizando a norma ISO20022 XML quando transmitirem operações de pagamento para outro PSP 

ou através de um sistema de pagamentos de retalho [artigo 5º, número 1, alínea b)]. Esta norma 

signifi ca que não é permitida a utilização de serviços de conversão técnica para o formato ISO20022 

XML no espaço interbancário2 . 

• Assegurando que os utilizadores de serviços de pagamento utilizam o IBAN para a identifi cação 

das contas de pagamentos, quer o PSP do ordenante e o PSP do benefi ciário, ou o PSP único que 

intervém na operação de pagamento, estejam situados no mesmo Estado-Membro ou em diferentes 

Estados-Membros [artigo 5º, número 1, alínea c)].

• Assegurando que, caso um utilizador de serviços de pagamento, que não seja um consumidor ou 

uma microempresa, inicie ou receba transferências a crédito individuais ou débitos diretos individuais, 

que não sejam transmitidos individualmente, mas agrupados para efeitos de transmissão, se utilize 

a norma ISO20022 XML. Os PSP devem, mediante pedido expresso de um utilizador, usar a norma 

ISO20022 XML nas relações com esse utilizador [artigo 5º, número 1, alínea d)].

Neste caso, o utilizador de serviços de pagamento deverá receber o relatório de processamento dessas 

operações, enviado pelo respetivo PSP, com base no mesmo formato ISO20022 XML (possibilitando 

assim a reconciliação automática e o e-invoicing).

Podem ser oferecidos serviços de conversão técnica para o formato ISO20022 XML aos utilizadores 

de serviços de pagamento que estão obrigados à utilização desta norma na transmissão de transfe-

rências a crédito ou de débitos diretos agrupados em lote, desde que essa conversão seja efetuada 

antes da iniciação do pagamento (nas empresas). O objetivo é utilizar o formato ISO20022 XML 

em toda a cadeia de pagamento (end-to-end) e não apenas no domínio interbancário (entre PSP). 

Estes serviços de conversão técnica podem ser oferecidos pelos fornecedores de software ou pelos 

PSP com quem as empresas contratem para o efeito3 .

2 Cf. também relato, elaborado pelo Banco Central Europeu, da reunião realizada no dia 30 de março de 2012 com especialistas da 
Comissão Europeia, para clarifi cação dos requisitos impostos pelo Regulamento (UE) n.º 260/2012. 

3 Idem.
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• Após 1 de fevereiro de 2014 para as operações de pagamento nacionais e após 1 de fevereiro de 

2016 para as operações de pagamento transfronteiriças, os PSP não podem exigir que os utilizadores 

indiquem o BIC do PSP do ordenante ou do PSP do benefi ciário [artigo 5º, número 7].

O Regulamento estipula ainda que estes requisitos técnicos devem ser aplicados às operações de trans-

ferência a crédito e de débito direto a partir de 1 de fevereiro de 2014, o mais tardar (cf. artigo 6º, 

números 1 e 2).

Do exposto resulta ainda que as transferências intrabancárias (ou seja, entre contas domiciliadas no 

mesmo PSP) fi cam abrangidas por este Regulamento e sujeitas à utilização do IBAN como identifi cador da 

conta de pagamento; no entanto, a estas transferências não se aplica a obrigatoriedade de transmissão 

utilizando a norma ISO20022 XML.

Em termos de requisitos de negócio, o Regulamento impõe que a partir de 1 de fevereiro de 2017, no 

caso das operações de pagamento nacionais, e a partir de 1 de novembro de 2012, no caso das operações 

de pagamento transfronteiriças, não pode ser aplicada qualquer taxa de intercâmbio multilateral 

por operação de débito direto (cf. artigo 6º, número 3). No entanto, sob determinadas condições, 

pode ser aplicada uma taxa de intercâmbio multilateral às transações objeto de rejeição, recusa, retorno, 

reversão, revogação ou requisição de cancelamento (cf. artigo 8º, número 2).

Por último, o Regulamento deixa liberdade aos Estados-Membros para decidir sobre algumas medidas 

transitórias. Assim, até 1 de fevereiro de 2016, os Estados-Membros podem:

• Autorizar que os PSP forneçam aos utilizadores serviços de conversão técnica nas operações de 

pagamento nacionais, permitindo que os utilizadores que sejam consumidores continuem a utilizar 

o BBAN do ordenante e o BBAN do benefi ciário em vez dos respetivos identifi cadores únicos de 

contas de pagamentos (IBAN). Os referidos identifi cadores de contas de pagamentos são entregues 

ao utilizador que inicie o pagamento antes que o pagamento seja executado, se for caso disso. Os 

PSP não deverão cobrar por este serviço quaisquer encargos diretos ou indiretos ou outras taxas 

(cf. artigo 16º, número 1).

• Permitir que as suas autoridades competentes derroguem todos ou parte dos requisitos técnicos 

defi nidos, para as operações de transferência a crédito ou de débito direto cuja quota de mercado 

cumulativa seja inferior a 10%, respetivamente, do número total de operações de transferência a 

crédito ou de débito direto desse Estado-Membro (com base nas estatísticas ofi ciais de pagamentos 

publicadas anualmente pelo BCE) (cf. artigo 16º, número 3).

• Permitir que as suas autoridades competentes derroguem a utilização do formato de mensagem 

ISO20022 XML pelos utilizadores de serviços de pagamento que iniciem ou recebam transferências 

a crédito individuais ou débitos diretos individuais agrupados para efeitos de transmissão. Não 

obstante uma eventual derrogação, os PSP são sempre obrigados a utilizar o referido formato no 

caso de um utilizador solicitar (cf. artigo 16º, número 5).

• Diferir o fornecimento do BIC nas operações de transferências a crédito e de débitos diretos nacionais 

(cf. artigo 16º, número 6).

O Regulamento consagra também, no que concerne ao controlo da sua aplicação e do sancionamento de 

eventuais infrações, a obrigatoriedade de os Estados-Membros designarem autoridades competentes para 

assegurarem o bom cumprimento das suas normas, estabelecerem os regimes das sanções aplicáveis às 

infrações ao Regulamento e instituírem procedimentos adequados e efi cazes de reclamação e resolução 

extrajudicial dos confl itos que oponham utilizadores e PSP (cf. artigos 10º, 11º e 12º). 

Atendendo às opções e medidas de natureza legislativa que relevará defi nir e implementar com o obje-

tivo de assegurar a boa e efetiva aplicação do Regulamento (UE) n.º 260/2012, o Banco de Portugal 

encontra-se a trabalhar na elaboração de um projeto de decreto-lei que contemple as necessárias medidas 

de implementação deste Regulamento, por forma a cumprir a data-limite de 1 fevereiro de 2013 para 

notifi cação à Comissão Europeia.
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IV. CONDICIONANTES DA MIGRAÇÃO

O ponto de partida deste Plano Nacional de Migração é o seguinte: à data de setembro de 2012, 38,4 por 

cento do total de transferências originadas em Portugal e 0,16 por cento dos Débitos Diretos possuíam 

formato SEPA. O que justifi ca estes índices de migração?

Podem ser aventadas inúmeras razões: (i) a inércia à mudança de todos os intervenientes; (ii) a inexistência 

das condições técnicas/tecnológicas necessárias da parte dos PSP; (iii) a falta de capacidade comercial/

promocional dos PSP, que ainda não têm os produtos SEPA “empacotados” para os clientes de retalho; 

(iv) a ausência de funcionalidades consideradas importantes nos modelos SEPA em vigor face aos modelos 

tradicionais; (v) a necessidade de clareza no calendário de migração, agora trazida pelo Regulamento 

(UE) n.º 260/2012, de 14 de março. 

Para melhor compreender as razões que justifi cam os fracos índices de migração para a SEPA em Portugal 

e, consequentemente, delinear um Plano Nacional de Migração que responda efi cazmente a esses obstá-

culos, o Banco de Portugal conduziu um questionário junto dos PSP, dos organismos da Administração 

Pública e empresas representadas no Fórum para os Sistemas de Pagamentos e de algumas empresas 

fornecedoras de software (cf. Anexo 2).

As respostas ao questionário encontram-se sintetizadas nas caixas seguintes. Para uma análise mais 

detalhada, pode ser consultado o Anexo 3.

Prestadores de Serviços de Pagamento

Os PSP afi rmam conhecer as imposições legais do Regulamento (UE) n.º 260/2012 e ter informação 

sufi ciente sobre a SEPA.

A implementação interna do processamento dos instrumentos de pagamento SEPA ainda não está 

concluída numa percentagem signifi cativa de PSP, sobretudo nos Débitos Diretos. Não obstante a maioria 

dos PSP declarar que irá concluir este processo ao longo de 2013, existe ainda um número signifi cativo 

que aponta a disponibilização de instrumentos SEPA para janeiro de 2014. 

A maior parte dos PSP não apresenta ainda os instrumentos de pagamento SEPA como default quando 

um cliente pretende efetuar uma operação de pagamento. As principais difi culdades identifi cadas pelos 

PSP na aproximação aos seus clientes são: (i) a complexidade de migração para os novos formatos; (ii) a 

divergência entre o tratamento das Transferências a Crédito Tradicionais e Transferências a Crédito SEPA 

(por exemplo, processamento de ordenados e disponibilização de fundos); e (iii) a perceção de que as 

Transferências a Crédito SEPA não se encontram ainda estabilizadas.

De entre as sugestões remetidas pelos PSP merece destaque: (i) a proposta de defi nição/divulgação das 

datas-limite para migração para os novos instrumentos de pagamento; e (ii) a organização de ações de 

informação e de esclarecimento aos intervenientes, em especial através dos meios de comunicação social.
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Utilizadores de Serviços de Pagamento

A generalidade dos utilizadores de serviços de pagamento (organismos da Administração Pública e 

empresas) considera que possui informação sufi ciente sobre a SEPA, revelando conhecer a existência do 

Manual para a Comunicação Cliente-Banco (Manual C2B) e do Regulamento (UE) n.º 260/2012. Tal pode 

resultar do facto da amostra considerada incluir os principais emissores de Transferências a Crédito e 

ordenadores de Débitos Diretos em Portugal; a realidade das Pequenas e Médias Empresas (PME) deverá 

ser muito diferente e o grau de informação e preparação para a SEPA signifi cativamente mais reduzido.

Ainda assim, uma pequena parte dos utilizadores declara não ter a noção da necessidade de efetuar 

alterações nos seus sistemas internos. 

Uma percentagem signifi cativa das entidades respondentes revelou utilizar instrumentos de pagamento 

SEPA, principalmente Transferências a Crédito, embora não de forma exclusiva (conjuga os produtos 

SEPA com as soluções tradicionais). Esta situação decorre da convicção de que nem todos os PSP estão 

preparados para processar operações assentes em formato SEPA e da necessidade de desenvolvimentos 

técnicos adicionais.

A maior parte dos utilizadores de serviços de pagamento pretende concluir o processo de migração para 

os instrumentos de pagamento SEPA ainda no decurso de 2012. No caso dos Débitos Diretos, alguns 

utilizadores manifestam a intenção de fi nalizar a migração para a SEPA até ao 3.º trimestre de 2013.

Fornecedores de Software

As empresas fornecedoras de software conhecem o Manual para a Comunicação Cliente-Banco (Manual 

C2B) e os requisitos técnicos e de negócio defi nidos no Regulamento (UE) n.º 260/2012. Parte signifi cativa 

das empresas respondentes afi rmou possuir atualmente soluções comerciais de oferta de Transferências 

a Crédito e Débitos Diretos SEPA, quer sejam soluções “empacotadas” ou soluções “à medida”. As 

empresas que ainda não disponibilizam soluções próprias, indicaram que tencionam fazê-lo, o mais 

tardar, no primeiro semestre de 2013.

De entre as sugestões recebidas, salienta-se: (i) criar grupos de trabalho com os fornecedores de produtos/

serviços de sistemas de informação, de forma a incrementar o conhecimento e potenciar as suas capa-

cidades de resposta às necessidades dos intervenientes; (ii) delinear um “Programa Diretor Global” com 

ações para a integração dos sistemas domésticos nos modelos SEPA; e (iii) implementar um modelo de 

governance que monitorize e garanta a concretização dessas ações, que deverão incentivar os PSP a 

proativamente antecipar a migração de clientes e volumes para a SEPA.

Conjugando as respostas fornecidas pelos diferentes intervenientes inquiridos, conclui-se que:

• É atribuída grande importância às ações de comunicação, informação e sensibilização sobre a SEPA.

• É considerado essencial para o sucesso da migração que haja uma gestão e monitorização de um 

Plano Nacional de Migração.

• Existe o risco de uma migração que não seja sufi cientemente gradual, na medida em que alguns 

PSP só terão as adaptações dos seus sistemas internos concluídas em janeiro de 2014.

• Existe um desalinhamento entre a planifi cação dos PSP e a dos utilizadores, uma vez que as empresas 

pretendem concluir a migração de Transferências a Crédito ainda em 2012 e de Débitos Diretos até 

ao 3.º trimestre de 2013 e muitos PSP apenas tencionam concluir a disponibilização dos instrumentos 

SEPA em janeiro de 2014.
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V. AÇÕES DE MIGRAÇÃO

Tendo em conta os resultados referidos anteriormente, descrevem-se abaixo as ações previstas para a 

migração, quer na perspetiva dos diferentes intervenientes, quer na ótica dos instrumentos de Transfe-

rências a Crédito e Débitos Diretos.

5.1 Perspetiva dos intervenientes

No que respeita aos intervenientes, a tipologia das ações a desenvolver deve ser diversifi cada e adequada 

ao papel que cada um desempenha na disponibilização/utilização dos instrumentos de pagamento. 

5.1.1 Prestadores de Serviços de Pagamento

Em primeiro lugar, compete aos prestadores de serviços de pagamento assegurar que estão reunidas as 

condições técnicas e de negócio necessárias para a realização de Transferências a Crédito e de Débitos 

Diretos em formato SEPA. Essas condições técnicas e de negócio encontram-se defi nidas nos Rulebooks 

dos modelos de Transferências a Crédito SEPA e Débitos Diretos SEPA e nas respetivas Implementation 

Guidelines, publicados pelo EPC (European Payments Council), e no Regulamento (UE) n.º 260/2012.

Note-se também que, com vista a facilitar a ligação entre os grandes clientes e os seus PSP, a comunidade 

bancária portuguesa desenvolveu um formato harmonizado para a comunicação Cliente-Banco (Manual 

C2B – Customer to Bank), aplicável às Transferências a Crédito SEPA e aos Débitos Diretos SEPA4. A 

utilização deste formato harmonizado C2B apresenta claros benefícios, em especial para as empresas e 

organismos da Administração Pública, designadamente: (i) obvia à multiplicidade de formatos utilizados 

pelos clientes na sua relação com os bancos para a iniciação de instruções de pagamento; e (ii) oferece 

aos clientes uma solução de comunicação efi ciente e vantajosa em termos de custos.

A existência de condições técnicas e de negócio é uma condição essencial para a migração para a SEPA 

e possibilitará a prossecução de uma abordagem “em cascata”: numa primeira fase, deverão migrar 

um número reduzido de grandes entidades dos setores público e privado (pioneiras na migração) e, em 

seguida, um número elevado de pequenos utilizadores. Esta abordagem pressupõe um apoio muito 

próximo às entidades pioneiras na migração e facilitará, desde logo, a resolução de eventuais problemas 

que possam surgir associados ao processamento de um elevado volume de pagamentos (conforme 

demonstra a lição retirada do processo de migração dos pagamentos da Segurança Social para o formato 

SEPA – ver caixa seguinte). Assim, para auxiliar as entidades dos setores público e privado neste processo 

de adaptação, torna-se particularmente relevante a elaboração de um “guião de migração” para as 

Transferências a Crédito e para os Débitos Diretos SEPA. Este guião, que foi elaborado pelos Grupos de 

Trabalho Interbancários das Transferências a Crédito e dos Débitos Diretos, inclui a descrição dos passos 

e requisitos necessários para efetuar a migração. 

De acordo com a abordagem preconizada, os PSP deverão tomar a iniciativa de abordar pelo menos 

duas das principais entidades ordenantes de Transferências a Crédito5 e duas das principais entidades 

credoras de Débitos Diretos6, preferencialmente de entidades representadas no Fórum para os Sistemas 

de Pagamentos, diretamente ou através de Associações, para delinear projetos-piloto de migração para 

a SEPA. Os projetos-piloto devem contemplar a calendarização das fases de desenvolvimento, testes e 

migração efetiva, tendo sempre presente que 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.

4 Disponível no sítio da Internet do Banco de Portugal: http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/PagamentosdeRetalho/
Paginas/SEPA.aspx.

5 Cf. Anexo 4.

6 Cf. Anexo 5.
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Uma vez concluída com sucesso a migração das grandes entidades dos setores público e privado, os PSP 

deverão intensifi car os seus esforços de comunicação/comercialização junto dos consumidores em 

geral, nomeadamente através das suas redes comerciais.

Lições do processo de Migração da Segurança Social

Em 2010, a Segurança Social portuguesa assumiu a intenção de se adaptar aos requisitos da SEPA. Nessa 

altura, iniciou o processo preparatório de migração dos pagamentos de que é ordenante, fundamental-

mente pensões e outras prestações sociais.

Neste contexto, e em estreita ligação com a comunidade bancária nacional, os diversos organismos da 

Segurança Social efetuaram um levantamento das necessidades de adaptação, com vista à utilização do 

formato de Transferências a Crédito SEPA nos referidos pagamentos.

Deste processo de migração, que envolve um dos principais ordenantes de Transferências a Crédito do 

país, podem ser retiradas lições, as quais poderão constituir um contributo para processos preparatórios 

análogos (em curso ou a iniciar por outras entidades):

• É importante possuir uma estimativa adequada dos tempos necessários para o desenvolvimento de 

soluções informáticas que sejam compatíveis com o uso da norma ISO20022 XML, bem como do 

respetivo custo e alocação de recursos, atentos os impactos nas soluções utilizadas em Portugal ao 

nível das Transferências a Crédito na vertente tradicional.

• É fundamental antecipar os volumes de transações em causa, tanto para quem origina, como para 

quem processa ou para quem recebe. Esta questão assume especial relevância quando a intenção 

é ter um processamento integral no mesmo dia (como o pagamento das pensões). Neste caso da 

Segurança Social, foi necessário realizar um número signifi cativo de testes de carga, e outros a 

nível interbancário, até obter um grau de resposta satisfatório, que garantisse um nível de serviço 

no mínimo igual ao existente antes da migração para SEPA. Acresceu que, também nos bancos de 

destino, as aplicações não estavam dimensionadas para processar um volume muito substancial de 

Transferências a Crédito SEPA (em comparação com a média diária verifi cada antes), o que implicou 

adiamentos no arranque em produção. A introdução de seis ciclos de compensação adicionais para 

o subsistema de Transferências a Crédito vertente SEPA veio facilitar o processo de migração das 

pensões. 

• É indispensável estudar atempadamente os mecanismos de devolução a utilizar.

O processo de migração do pagamento de pensões para formato SEPA efetivou-se no dia 9 de março 

de 2012, quando os pensionistas receberam o respetivo pagamento através de Transferências a Crédito 

SEPA. As restantes prestações sociais (por exemplo, subsídio de desemprego) passaram a ser pagas através 

de Transferências a Crédito SEPA em julho de 2012. 

5.1.2 Utilizadores de Serviços de Pagamento

Este Regulamento afeta não só os PSP, mas também os utilizadores de serviços de pagamento – pequenas, 

médias e grandes empresas e organismos da Administração Pública. Desta forma, é essencial que estes 

utilizadores analisem o impacto do Regulamento nos seus modelos operacionais, não subestimando o 

esforço de adaptação necessário.

No espírito da abordagem em cascata anteriormente referido, é crucial que as entidades de maior 

dimensão, tanto do setor público como do setor privado, assumam um papel precursor na migração 

para as Transferências a Crédito e os Débitos Diretos SEPA, participando ativamente em projetos-piloto 

de migração promovidos pelos PSP.
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5.1.3 Banco de Portugal

O Banco de Portugal atuará nos seguintes eixos:

• Disseminação de informação aos PSP, empresas e organismos da Administração Pública e associa-

ções de interesses7;

• Desenvolvimento de uma campanha pública de informação sobre a SEPA – juntando à publicação 

periódica da newsletter SEPA.pt, a revisão dos conteúdos do seu sítio na Internet, a distribuição do 

desdobrável em papel “SEPA: o que é”, a difusão de um Caderno do Banco de Portugal dedicado 

à SEPA e a organização de eventos de informação ou conferências sobre o tema; 

• Análise e proposta formal sobre as medidas de implementação, o regime sancionatório e os aspetos 

passíveis de derrogação temporária do Regulamento (UE) n.º 260/2012 com impacto nacional;

• Reajustamento funcional dos sistemas de Transferências a Crédito e de Débitos Diretos SEPA face ao 

Regulamento (UE) n.º 260/2012 e à vantagem de incorporar algumas funcionalidades relevantes, 

apenas existentes nos sistemas tradicionais; 

• Encerramento dos sistemas tradicionais de Transferências a Crédito e Débitos Diretos após a data 

de migração.

De forma transversal, o Banco de Portugal será também responsável pela monitorização da migração 

para a SEPA, acompanhando a evolução dos indicadores de migração e a execução das ações previstas 

neste Plano (ver Capítulo 5 – Acompanhamento do Plano). Ao Banco caberá igualmente a tarefa de 

atualização do Plano Nacional de Migração, designadamente incluindo ações adicionais ou maior detalhe 

sobre aquelas já previstas.

5.1.4 Associações representativas

Aos consumidores cabe o esforço fi nal, na medida em que apenas poderão migrar quando todos os 

outros intervenientes estiverem preparados (PSP e entidades dos setores público e privado). Por isso, 

as associações representativas dos consumidores deverão, em momento subsequente à campanha a 

dinamizar pelo Banco de Portugal, fornecer aos seus associados toda a informação relevante sobre as 

Transferências a Crédito e os Débitos Diretos SEPA, na ótica do utilizador fi nal. Todas as outras associações 

de grupos de interesse deverão efetuar esforço de comunicação semelhante.

É fundamental informar devidamente e em tempo útil todos os intervenientes, em especial os consu-

midores, para que estejam inteiramente preparados para as mudanças induzidas pela SEPA. Para além 

do Banco de Portugal, também os PSP e as Associações de interesses deverão levar a cabo campanhas 

específi cas de informação, a fi m de sensibilizar e preparar os cidadãos para a migração para a SEPA. Ponto 

particularmente relevante para os cidadãos é a obrigatoriedade de utilizar o IBAN como identifi cador 

das contas bancárias, em vez do atual NIB.

5.2 Perspetiva dos instrumentos de pagamento

Na prática, a migração para a SEPA pressupõe a mudança das Transferências a Crédito e dos Débitos 

Diretos Tradicionais para as Transferências a Crédito e os Débitos Diretos SEPA, respetivamente.

A tipologia das ações a desenvolver para incentivar a migração para a SEPA deve ser diferenciada para 

as Transferências a Crédito e para os Débitos Diretos. Por um lado, as empresas utilizadoras de Trans-

ferências a Crédito têm um perfi l e necessidades distintas das empresas utilizadoras de Débitos Diretos 

e, por outro lado, o serviço de Transferências a Crédito SEPA é mais simples e está disponível há mais 

tempo do que o de Débitos Diretos SEPA. 

7 Exemplos desta disseminação de informação foram a reunião interbancária realizada em 27 de junho de 2012 e a reunião da Secção 
Especializada SEPA do Fórum para os Sistemas de Pagamentos em 5 de julho de 2012.
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5.2.1 Transferências a Crédito

Atualmente, as Transferências a Crédito podem ser ordenadas: (i) em lotes, pelas principais empresas 

utilizadoras; ou (ii) individualmente, ao balcão dos PSP e por meio de canais remotos como a Internet/

Homebanking/Telebanking.

As transferências ordenadas em lotes pelas principais empresas utilizadoras deverão ser o primeiro tipo 

de transferência a migrar para o formato SEPA, seguindo a abordagem “em cascata” anteriormente 

explicitada.

Para que as transferências ordenadas individualmente ao balcão dos PSP ou através dos canais remotos 

Internet/Homebanking/Telebanking migrem para o formato SEPA, bastará aos PSP direcionar essas trans-

ferências para o subsistema de compensação SEPA. Contudo, para que esse direcionamento possa ser 

efetuado, os PSP devem integrar toda a informação requerida pelo modelo SEPA: nome do ordenante 

e/ou IBAN da conta de pagamento do ordenante; montante da transferência a crédito; IBAN da conta 

de pagamento do benefi ciário; se disponível, nome do benefi ciário; e possíveis dados do envio.

Adicionalmente, no caso das transferências ordenadas através da Internet (sejam nacionais ou transnacio-

nais), poderá ser vantajoso, para uma maior sensibilização dos utilizadores para a SEPA, a disponibilização, 

por parte dos PSP aos seus clientes, nos respetivos portais bancários, da possibilidade preferencial de 

realizar Transferências a Crédito SEPA. Para este efeito, o Banco de Portugal irá emitir uma recomendação/

boa-prática, através de carta-circular.

Para as transferências internas e as ordens de transferência permanentes deverá ser analisada a pos-

sibilidade de efetuar uma migração automática para o formato SEPA, alterando apenas o identifi cador 

das contas de NIB para IBAN.

O atual sistema de Transferências a Crédito tem, para além do serviço básico de transferências, um 

conjunto de serviços opcionais adicionais (AOS – Additional Optional Services), cuja migração tem de ser 

ponderada e calendarizada atempadamente. A migração de alguns destes serviços adicionais opcionais 

é fundamental para preservar o nível de serviço prestado aos utilizadores. Os trabalhos de defi nição 

dos AOS que irão ser implementados no modelo de Transferências a Crédito SEPA e de calendarização 

dos respetivos testes e arranque em produção têm sido desenvolvidos no âmbito do Grupo de Trabalho 

Interbancário das Transferências a Crédito e refl etir-se-ão, oportunamente, em alterações ao Manual de 

Funcionamento respetivo.

5.2.2 Débitos Diretos

A migração para os Débitos Diretos SEPA deverá ser impulsionada na base de um acordo entre os PSP 

e as diferentes entidades credoras, porquanto o Regulamento (UE) n.º 260/2012 veio garantir que “as 

autorizações válidas concedidas a benefi ciários com vista à cobrança de Débitos Diretos recorrentes no 

âmbito de um modelo tradicional antes de 1 de fevereiro de 2014 permanecem válidas após essa data” 

(cf. artigo 7º). A migração para os Débitos Diretos SEPA implica a migração dessas autorizações do atual 

sistema de Débitos Diretos para o sistema SEPA, de tal forma que uma autorização migra para o sistema 

de Débitos Diretos SEPA aquando da realização do primeiro débito direto em formato SEPA.

Os Débitos Diretos submetidos em lotes pelas principais empresas credoras deverão ser os primeiros a 

migrar, de forma idêntica ao que se prevê que suceda para as Transferências a Crédito (na fi losofi a da 

migração “em cascata”).

Contudo, importa ter em conta que o referido Regulamento acrescenta, aos atributos atualmente dispo-

níveis no sistema de Débitos Diretos nacional, um conjunto de requisitos que devem ser assegurados 

pelos PSP até à data-limite de migração. Estipula o Regulamento, por exemplo, que os consumidores 

devem ter o direito de dar instruções ao seu PSP para que este: (i) limite as cobranças a um determinado 

montante e/ou periodicidade; e (ii) bloqueie todos os Débitos Diretos na conta de pagamento, bloqueie 
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todos os Débitos Diretos iniciados por um ou mais benefi ciários concretos, ou autorize somente os 

Débitos Diretos iniciados por um ou mais benefi ciários concretos (cf. alínea d) do número 3 do artigo 

5º). Tal disposição obriga a um esforço de desenvolvimento, por parte dos PSP, para integrar os novos 

requisitos. A discussão sobre estas obrigações adicionais tem decorrido no seio do Grupo de Trabalho 

Interbancário dos Débitos Diretos e as soluções a implementar serão oportunamente comunicadas à 

restante comunidade bancária.

5.3 Perspetiva integrada

As ações para a migração acima descritas encontram-se listadas e calendarizadas nos quadros abaixo. 

2012 2013 2014

Prestadores de Serviços de 
Pagamento 

1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T jan.

Elaboração de “guião de migração” para apoiar 
as entidades dos setores público e privado 

out.

Garantia das condições técnicas e de negócio 
necessárias:

Transferências a crédito SEPA 

- Emissão pelos canais de particulares e 
empresas - balcão e homebanking

nov.

- Implementação dos AOS

Débitos diretos SEPA

 - Implementação das checking obligations

Apoio na migração das grandes entidades dos 
setores público e privado (projetos-piloto)

Comunicação/informação aos colaboradores da 
rede comercial

Comunicação/informação aos clientes/
consumidores (pequenos utilizadores)

Transferências a crédito SEPA

Débitos diretos SEPA

Promoção da migração dos clientes/
consumidores em geral (pequenos utilizadores)

2012 2013 2014

Empresas e organismos da 
Administração Pública

1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T jan.

Análise dos impactos do Regulamento nos 
seus modelos operacionais

Participação em projetos-piloto de migração, 
com o apoio dos PSP 

2012 2013 2014

Associações 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T jan.

Campanha de comunicação aos associados
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2012 2013 2014

Banco de Portugal 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T 1.º T 2.º T 3.º T 4.º T jan.

Emissão de carta-circular aos PSP, 
recomendando que disponibilizem a 
possibilidade preferencial de realizar 
transferências a crédito SEPA nos diferentes 
canais (balcão e homebanking)

nov.

Disseminação de informação aos PSP, 
empresas e organismos da AP e associações 
de interesses (reuniões interbancárias, do FSP 
e bilaterais)

Campanha pública de informação sobre a 
SEPA:

Revisão das páginas sobre a SEPA no sítio da 
Internet do BdP 

Publicação periódica da newsletter SEPA.pt jan. jul. jan. jul.

Distribuição do desdobrável em papel sobre 
“SEPA: o que é”

Difusão de um Caderno do Banco de 
Portugal dedicado à SEPA

Organização de eventos de informação ou 
conferências sobre o tema

Análise e proposta formal sobre aspetos 
opcionais do Regulamento

jul. jan.

Reajustamento funcional dos subsistemas de 
Transferências e Débitos Diretos SEPA:

Transferências a crédito SEPA: AOS mar.

Débitos diretos SEPA: "Checking 
obligations"

Monitorização da migração para a SEPA e 
acompanhamento da execução do PNM

Encerramento dos sistemas tradicionais de 
transferências a crédito e débitos diretos

5.4 Objetivos de migração

Tendo em conta os atuais índices de utilização dos instrumentos de pagamento SEPA e a necessidade de 

assegurar uma migração atempada, progressiva e efi ciente para as Transferências a Crédito e os Débitos 

Diretos SEPA em Portugal, até 1 de fevereiro de 2014, são defi nidos os seguintes objetivos intermédios 

de migração:

Transferências a Crédito

• 40% até fi nal de dezembro de 2012;

• 60% até fi nal de março de 2013;

• 80% até fi nal de junho de 2013;

• 95% até fi nal de dezembro de 2013;

• 100% até fi nal de janeiro de 2014.

Débitos Diretos

• 3% até fi nal de dezembro de 2012;

• 10% até fi nal de março de 2013;

• 30% até fi nal de junho de 2013;

• 60% até fi nal de outubro de 2013;

• 90% até fi nal de dezembro de 2013;

• 100% até fi nal de janeiro de 2014.
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VI. ACOMPANHAMENTO DO PLANO

O acompanhamento da execução do Plano Nacional de Migração será efetuado em dois níveis.

1º Nível: Banco de Portugal

Neste primeiro nível, o Banco de Portugal realiza uma monitorização contínua do Plano Nacional de 

Migração e das ações de migração em curso e/ou desenvolvidas pelos diferentes intervenientes neste 

âmbito.

Numa avaliação quantitativa, e visando o cumprimento dos objetivos de migração defi nidos, o Banco de 

Portugal compilará mensalmente o seguinte conjunto de indicadores de migração:

Transferências a Crédito

• Número de Transferências a Crédito SEPA processadas no SICOI face ao total de transferências a 

crédito processadas no SICOI;

Débitos Diretos

• Número de Débitos Diretos SEPA processados no SICOI face ao total de débitos diretos processados 

no SICOI;

• Número de autorizações de débito em conta em formato SEPA face ao total de autorizações de 

débito em conta;

• Número de entidades credoras que emitem instruções de débito direto em formato SEPA face ao 

total de entidades credoras que emitem instruções de débito direto.

Em paralelo, numa perspetiva qualitativa, o Banco de Portugal seguirá o desenvolvimento dos projetos-

-piloto e de outras ações concretas de migração a dinamizar pelos prestadores de serviços de pagamento. 

Para o efeito, solicitará aos prestadores de serviços de pagamento o envio de relatórios trimestrais de 

execução dessas ações.

2.º Nível: Comissão de Acompanhamento da Migração para a SEPA

Esta Comissão de Acompanhamento, constituída pelos elementos da Task Force responsável pela elabo-

ração do presente documento e presidida pelo Banco de Portugal, reunirá, no mínimo, com periodicidade 

trimestral.

Com base nos elementos recolhidos pelo Banco de Portugal (no primeiro nível), esta Comissão será 

responsável por:

• Efetuar o balanço das ações em curso e/ou desenvolvidas, em especial dos projetos-piloto de migração.

• Analisar a evolução dos indicadores quantitativos de migração para a SEPA e o nível de desvio face 

aos objetivos estabelecidos.

• Partilhar conhecimentos sobre experiências nacionais e internacionais de migração para a SEPA.

• Propor ao Banco de Portugal a formulação de recomendações para os prestadores de serviços de 

pagamento e grandes utilizadores desses serviços que revelem atrasos signifi cativos no processo 

de migração.

• Elaborar relatório semestral de monitorização da migração para a SEPA para apresentação à Comissão 

Interbancária para os Sistemas de Pagamentos e à Administração do Banco de Portugal.
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ANEXO 1 | COMPOSIÇÃO DO FÓRUM PARA OS SISTEMAS DE PAGAMENTOS

Para além do Banco de Portugal, que preside, as entidades que integram o Fórum para os Sistemas de 

Pagamentos e a sua Secção Especializada para a SEPA são:

• Instituições Financeiras e entidade gestora da infraestrutura do sistema de pagamentos

 – Associação Portuguesa de Bancos (APB)

 – Associação das Instituições de Crédito Especializado (ASFAC)

 – 2 Bancos participantes na Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos (presente-

mente, a Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP)

 – Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS)

• Associações de Defesa do Consumidor:

 – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)

 – Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros (SEFIN)

• Organismos da Administração Pública:

 – Administração Central: Direcção-Geral do Consumidor; Direcção-Geral dos Impostos; Instituto de 

Gestão da Tesouraria e do Crédito Público; Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários 

e Agentes da Administração Pública (ADSE)

 – Administração Local: Associação Nacional de Municípios Portugueses

 – Segurança Social: Caixa Geral de Aposentações; Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social; Instituto de Segurança Social

• Setor empresarial:

 – Águas de Portugal

 – EDP - Energias de Portugal

 – Fidelidade Mundial

 – Jerónimo Martins

 – PT Comunicações

 – Sonaecom SGPS

 – Sonae Distribuição SGPS

 – TMN

 – Vodafone

 – ZON Multimédia
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ANEXO 2 | QUESTIONÁRIOS

8

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO (PSP)

Informação sobre o Prestador de Serviços de Pagamento

A.1 Prestador de Serviços de Pagamento

Nome:

NIPC:

A.2 Contactos para esclarecimento de dúvidas

Nome:

Cargo:

Telefone:

Email:

Conhecimento sobre a SEPA

B.1 Estão ao corrente da publicação do Regulamento n.º 260/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de março de 2012, que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as 

Transferências a Crédito e os Débitos Diretos em euros8?

Sim   Não   

B.2 Têm conhecimento dos requisitos técnicos e de negócios defi nidos no referido Regulamento?

Data limite de migração para instrumentos SEPA (end-date) Sim   Não   

Imposição do formato XML para comunicação com os PSP Sim   Não   

Imposição da utilização do IBAN (em detrimento do NIB) Sim   Não   

B.3 Consideram que a informação de que dispõem sobre a SEPA é sufi ciente?

Sim   Não   

Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

C.1 Em que estado se encontra o processo de implementação interna para o processamento de instru-

mentos de pagamento SEPA?

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Ainda não iniciou

Em curso

Concluído

C.2 Se o processo de implementação ainda não estiver iniciado ou estiver em curso, indique quando 

o espera concluir?

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

2º Trimestre de 2012

3º Trimestre de 2012

cont. 

8 Altera o Regulamento (CE) nº 924/2009
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cont. 

4º Trimestre de 2012

1º Trimestre de 2013

2º Trimestre de 2013

3º Trimestre de 2013

4º Trimestre de 2013

Janeiro de 2014

C.3 Este processo engloba as vertentes de emissor e recetor?

Sim, ambas

Não, apenas a vertente de recetor

C.4 Já disponibilizam aos vossos clientes a opção de pagamentos SEPA (a par do instrumento da 

Transferência ou Débito Direto tradicional)?

Transferências a Crédito Débitos Diretos

Via Homebanking

Sim   Sim   

Não   Quando o farão _______ Não   Quando o farão _______

Na Agência

Sim   Sim   

Não   Quando o farão _______ Não   Quando o farão _______

Em lote

Sim   Sim   

Não   Quando o farão _______ Não   Quando o farão _______

C.5 Caso tenham as opções SEPA disponíveis, são as mesmas apresentadas como default?

Sim   

Não       Quando o farão _________________

Comunicação da SEPA ao cliente

D.1 Já desenvolveram alguma ação de comunicação da SEPA junto dos vossos clientes?

Sim   Qual?

Ações individuais com grandes clientes

Envio de folhetos (digitais/papel)

Outras. Quais?_____________________________________

Não   Tencionam fazê-lo?
Sim   Quando ? ________

Não   

D.2 Em caso afi rmativo, qual a recetividade manifestada pelos clientes e difi culdades reportadas?

_______________________________________________________________________________

Outros

E.1 Têm sugestões com vista a dinamizar o processo de migração?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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UTILIZADORES DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO

Informação sobre o Utilizador de Serviços de Pagamento

A.1 Organização

Nome:

NIPC:

A.2 Contactos para esclarecimento de dúvidas

Nome:

Cargo:

Telefone:

Email:

A.3 A organização tem atividade internacional (atividade no estrangeiro e/ou atividade com parceiros 

estrangeiros)?

Sim   Não   

A.4 No ano de 2011, qual foi o peso relativo da atividade internacional da organização na sua ativi-

dade total?

Europa Fora da Europa

Nenhuma

Menos de 1%

Entre 1% e 10%

Entre 10% e 25%

Entre 25% e 50%

Mais de 50%

A.5 Essa atividade internacional corresponde a exportações e/ou importações (ou seja, envolve o 

recebimento e/ou execução de pagamentos internacionais)?

Sim   Não   

Conhecimento sobre a SEPA

B.1 No seio da organização já foi mencionada a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)?

Sim   Não   

B.2 Como tomaram conhecimento do projeto de criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)?

Banco de Portugal

Banco Comercial / seu banco

Governo

Prestador de serviços de IT

Outro Qual: _____________

B.3 Consideram que a informação de que a organização dispõe sobre a SEPA é sufi ciente?

Sim   Não   

cont. 
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cont. 

B.4 Têm conhecimento da existência de um Manual de Comunicação Cliente-Banco (C2B9) adotado 

pela comunidade bancária nacional, que permite utilizar um mesmo formato de fi cheiro para 

ordenar transferências e débitos diretos através dos bancos a operar em Portugal?

Sim   Não   

B.5 Estão ao corrente da publicação do Regulamento n.º 260/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de março de 2012, que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as 

Transferências a Crédito e os Débitos Diretos em euros10?

Sim   Não   

B.6 Têm conhecimento dos requisitos técnicos e de negócios defi nidos no referido Regulamento?

Data-limite de migração para instrumentos SEPA (end-date) Sim   Não   

Imposição do formato XML no envio de instruções/fi cheiros aos PSP11
Sim   Não   

Imposição da utilização do IBAN (em substituição do NIB) Sim   Não   

Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

C.1 Qual o atual estado de preparação para a migração dos 

instrumentos de pagamento para formato SEPA?

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Ainda não iniciámos a análise de impactos

Em fase de análise e/ou defi nição de estratégias

Em fase de implementação

Já utilizamos instrumentos SEPA em conjunto com os tradicionais

Utilizamos apenas instrumentos SEPA

C.2 Caso a resposta tenha sido “Ainda não iniciámos a análise de 

impactos”, por favor indique os motivos:

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Não tínhamos conhecimento da necessidade de alterações

Estávamos a aguardar que a migração tivesse um carácter obrigatório 

(fi xação de data-limite)

Estamos à espera que o nosso banco tome a iniciativa

Outro. Qual?___________________________________________________

C.3 Caso a resposta tenha sido “Utilizamos instrumentos SEPA em 

conjunto com os tradicionais”, por favor indique os motivos 

que justifi cam a não migração total para a SEPA:

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Nem todos os bancos estavam preparados para receber transações 

assentes em instrumentos de pagamento SEPA

O seu banco aconselhou uma migração faseada

Outro. Qual?___________________________________________________

cont. 
9 10 11

9 Disponível em http://www.bportugal.pt/SiteCollectionDocuments/DPG-SP-SEPA-Manual-C2B-XML.pdf

10 Altera o Regulamento (CE) nº 924/2009

11 Prestadores de Serviços de Pagamento
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cont. 

C.4 Caso a resposta tenha sido “Em fase de implementação” ou 

“Já utilizamos instrumentos SEPA em conjunto com os tradicio-

nais”, indique, tendo em conta a data-limite para a migração 

para a SEPA (1 de fevereiro de 2014), qual a data em que a 

vossa organização planeia migrar ou concluir a migração para 

instrumentos de pagamento SEPA:

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

2º Trimestre de 2012

3º Trimestre de 2012

4º Trimestre de 2012

1º Trimestre de 2013

2º Trimestre de 2013

3º Trimestre de 2013

4º Trimestre de 2013

Janeiro de 2014

C.5 Caso a resposta tenha sido “Utilizamos apenas instrumentos 

SEPA”, por favor indiquem: 

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

C.5.1 Difi culdades sentidas:

Nem todos os bancos estavam preparados para receber transações 

assentes em instrumentos de pagamento SEPA

Outro. Qual? ___________________________________________

C.5.2 Tempo necessário para implementação do projeto:

Menos de 3 meses

Entre 3 e 6 meses

Entre 6 e 9 meses

Entre 9 e 12 meses

Mais de 12 meses

C.6 A implementação do projeto de migração para instrumentos 

SEPA será efetuada através de: 

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Desenvolvimento interno

Desenvolvimento externo (software house)

Outro. Qual? _______________________________________________
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FORNECEDORES DE SOFTWARE

Informação sobre o Fornecedor de Software

A.1 Organização

Nome:

NIPC:

A.2 Contactos para esclarecimento de dúvidas

Nome:

Cargo:

Telefone:

Email:

Conhecimento sobre a SEPA

B.1 No seio da organização já foi mencionada a Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)? 

Sim   Não   

B.2 Como tomaram conhecimento do projeto de criação da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA)?

Banco de Portugal

Banco Comercial

Governo

Cliente

Prestador de serviços de IT

Outro Qual: _____________

B.3 Consideram que a informação de que a organização dispõe sobre a SEPA é sufi ciente?

Sim   Não   

B.4 Têm conhecimento da existência de um Manual de Comunicação Cliente-Banco (C2B12) adotado 

pela comunidade bancária nacional, que permite utilizar um mesmo formato de fi cheiro para 

ordenar transferências e débitos diretos através dos bancos a operar em Portugal?

Sim   Não   

B.5 Estão ao corrente da publicação do Regulamento n.º 260/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de março de 2012, que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as 

Transferências a Crédito e os Débitos Diretos em euros13?

Sim   Não   

B.6 Têm conhecimento dos requisitos técnicos e de negócio defi nidos no referido Regulamento?

Data-limite de migração para instrumentos SEPA (end-date) Sim   Não   

Imposição do formato XML no envio de instruções/fi cheiros aos PSP Sim   Não   

Imposição da utilização do IBAN (em detrimento do NIB) Sim   Não   

cont. 

12 13

12 Disponível em http://www.bportugal.pt/SiteCollectionDocuments/DPG-SP-SEPA-Manual-C2B-XML.pdf

13 Altera o Regulamento (CE) nº 924/2009
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cont. 

Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

C.1 Têm disponível, no universo das vossas soluções, oferta de produtos/serviços SEPA?

Não desenvolvemos qualquer solução

Está em estudo essa possibilidade

Está em fase de desenvolvimento

Temos soluções desenvolvidas mas a oferta global está ainda incompleta

Quando prevêm comercializar: Transferências a Crédito Débitos Diretos

2º Trimestre de 2012

3º Trimestre de 2012

4º Trimestre de 2012

1º Trimestre de 2013

2º Trimestre de 2013

3º Trimestre de 2013

4º Trimestre de 2013

A nossa solução já está a ser comercializada

Desde quando? _____________________________________________________________

Qual a recetividade manifestada pelos clientes e difi culdades reportadas?

___________________________________________________________________________

Outro

Qual? ______________________________________________________________________

C.2 Qual o tempo que consideram necessário para implementação da 

vossa solução comercial para processamento de instrumentos de 

pagamento SEPA: 

Transferências 

a Crédito

Débitos 

Diretos

Menos de 3 meses

Entre 3 e 6 meses

Entre 6 e 9 meses

Entre 9 e 12 meses

Mais de 12 meses

Outros

D.1 Têm sugestões com vista a dinamizar o processo de migração?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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ANEXO 3 | ANÁLISE DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS

Prestadores de Serviços de Pagamento (PSP)

O questionário aos PSP visou avaliar o grau de conhecimento sobre a SEPA, qual o estádio de migração 

e quais as ações de comunicação desenvolvidas junto dos seus clientes.

Este questionário foi enviado aos 52 participantes nos subsistemas de compensação de Transferências 

a Crédito e Débitos Diretos do SICOI. Foram recebidas 32 respostas, o que representa uma taxa de 

resposta de 61,5%.

1. Conhecimento sobre a SEPA

Todos os PSP que responderam ao questionário assumiram estar ao corrente da publicação do Regulamento 

(UE) n.º 260/2012 e dos requisitos técnicos e de negócio nele defi nidos, designadamente a imposição 

de uma data-limite de migração para os instrumentos SEPA, da utilização do IBAN em substituição do 

NIB e do uso obrigatório da norma ISO20022 XML para comunicação entre PSP. Um dos respondentes 

considerou que a informação existente não esclarece sufi cientemente este último requisito.

2. Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

Dos PSP respondentes, 62,5% indicou ter o processo de implementação interna para o processamento 

de Transferências a Crédito SEPA concluído, enquanto 34,4% tem ainda trabalhos de implementação 

em curso. De entre estes últimos, 11,1% afi rmou que pretende concluir o processo de implementação 

no decorrer de 2012, 44,4% no decorrer de 2013 e outros 44,4% apenas em janeiro de 2014. Quanto 

aos canais disponibilizados para receção de ordens de transferência dos seus clientes (particulares e 

empresas), 46,9% dos PSP que responderam ao questionário disponibiliza a opção de pagamento por 

transferência SEPA no Homebanking, 68,8% aceita estas operações na agência e 43,8% permite fazê-lo 

em lote. Os PSP que ainda não disponibilizam a possibilidade de emissão de Transferências a Crédito SEPA 

nos canais mencionados apontaram 2013, de uma forma geral, como data prevista para implementação.

Por outro lado, no que concerne à implementação dos Débitos Diretos SEPA, 6,3% dos PSP respon-

dentes ainda não iniciou os desenvolvimentos necessários, 37,5% tem o processo em curso e 31,3% já 

o concluiu. Dos PSP que ainda não iniciaram a implementação ou cujo processo se encontra em curso, 

28,6% prevê ter os trabalhos concluídos somente em janeiro de 2014, 50% espera essa conclusão no 

decorrer de 2013 (com destaque para o 1.º e 3.º trimestres) e 21,4% até ao fi nal de 2012. Apenas 

25% dos PSP respondentes disponibiliza aos clientes a opção de pagamento por débito direto SEPA no 

Homebanking, 31,3% na agência e 28,1% permite a sua emissão em lote. A maioria dos PSP que não 

disponibilizam estes canais aos seus clientes pretende passar a fazê-lo em 2013. No entanto, alguns PSP 

apontaram 2014 ou não indicaram mesmo qualquer data. 

78,1% dos PSP respondentes referiu que a solução que está a ser implementada internamente contempla 

as vertentes de emissão e receção de operações de pagamento; 9,4% prevê desenvolver apenas a 

componente de receção.

Por último, sublinhe-se que apenas 21,9% dos PSP que responderam disponibiliza aos seus clientes os 

instrumentos de pagamento SEPA como default.

3. Comunicação da SEPA ao cliente

Dos PSP respondentes, 45,2% já desenvolveu pelo menos uma ação de comunicação junto dos seus 

clientes. As principais ações desenvolvidas foram: contactos individuais com grandes clientes (44%), 

envio de folhetos digitais/papel (24%) e outras iniciativas dispersas (32%) como disponibilização de 
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informação sobre a SEPA no website institucional, publicação de preçários, divulgação da nova oferta 

através das áreas comerciais e ação direta de informação junto de alguns clientes. 

Os clientes demonstraram grande recetividade às ações levadas a cabo pelos PSP e apontaram os custos/

investimentos necessários à migração e a proximidade do prazo limite de migração como as principais 

difi culdades sentidas. Em particular, os clientes referiam: (i) pouca sensibilidade para os prazos limite de 

migração; (ii) custos e complexidade da migração para os novos formatos SEPA (recolha dos BIC e IBAN 

junto dos clientes); (iii) expectativa de que os PSP forneçam serviços de migração dos formatos, sem 

impacto para o cliente; (iv) divergência entre o tratamento dado às Transferências a Crédito Tradicionais 

e às Transferências a Crédito SEPA (por exemplo, processamento de ordenados e disponibilização de 

fundos); (v) dependência de tomadas de decisão externa (casas-mãe); (vi) dependência de desenvolvimento 

a efetuar por fornecedores de software na integração com os sistemas de faturação e cobrança; (vii) 

perceção de que as Transferências a Crédito SEPA não se encontram ainda estabilizadas; (viii) inexistência 

da componente Debtor Mandate Flow, designadamente ativação da Autorização de Débito em Conta 

através do Multibanco; e (ix) prazos elevados para envio da cobrança FIRST (D-14 a D-5). Pelo contrário, 

54,8% dos PSP respondentes ainda não desenvolveram qualquer ação de comunicação. Destes, 76,5% 

tenciona fazê-lo (em horizontes de tempo diversos, até janeiro de 2014) e 23,5% não prevê qualquer 

iniciativa neste domínio.

4. Outros

Os PSP respondentes apresentaram as seguintes sugestões com vista a dinamizar o processo de migração 

para a SEPA em Portugal:

• Defi nição e divulgação de datas-limite para migração a nível nacional.

• Desenvolvimento de ações de informação, nos meios de comunicação, sobre as vantagens da SEPA 

(por exemplo, promover a utilização do IBAN).

• Organização de sessões de esclarecimento e formação no âmbito da migração para a SEPA.

• Publicação de newsletters.

• Desenvolvimento de um plano de comunicação uniforme e credível difundido pelo Banco de Portugal.

• Promover soluções cooperativas que permitam minimizar o impacto de adaptação por parte das 

empresas.

• Criação de guiões de migração para a SEPA, com apoio documental, que permita às entidades 

envolvidas efetuar uma migração atempada para os novos formatos.

• Ações de sensibilização dos fornecedores de software alertando para a necessidade de disponibili-

zação dos seus sistemas já incluindo o formato C2B compatível com a SEPA por defeito.

• Defi nição de um calendário de migração consensual e comum.

Utilizadores de Serviços de Pagamento

O questionário a utilizadores de serviços de pagamento foi dirigido às empresas e organismos da Admi-

nistração Pública representados no Fórum para os Sistemas de Pagamentos, permitindo assim a recolha 

de informação junto dos principais emissores de Transferências a Crédito e ordenantes de Débitos 

Diretos em Portugal. O inquérito visou obter informação sobre o tipo de atividade desenvolvida, o grau 

de conhecimento sobre a SEPA e o estado de preparação para a migração para a SEPA.

O questionário foi enviado a uma amostra de 16 entidades, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 

62,5% (10 respostas completas).
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1. Informação sobre o utilizador de serviços de pagamento

90% dos utilizadores de serviços de pagamento que responderam ao questionário afi rmou possuir atividade 

internacional. A atividade europeia tem um peso superior a 50% para apenas 10% destes utilizadores, 

entre 10% e 25% para 20% dos utilizadores e inferior a 10% para os restantes utilizadores. Por sua 

vez, a atividade fora da Europa representa menos de 10% da atividade total para 60% dos utilizadores 

e entre 25% e 50% para 20% dos utilizadores. De acordo com as respostas fornecidas, em 70% dos 

casos a atividade internacional resulta da execução de negócios de exportação e/ou importação de bens 

ou serviços, implicando o recebimento e/ou execução de pagamentos internacionais.

2. Conhecimento sobre a SEPA

90% dos utilizadores de serviços de pagamento respondentes declararam já ter abordado o tema da 

SEPA no seio da organização. Desses, 53,8% referiu que tomou conhecimento do projeto SEPA através 

do Banco de Portugal e 38,5% por intermédio do PSP com que se relaciona.

Cerca de 90% das entidades respondentes afi rmaram estar familiarizadas com o Manual de Comunicação 

Cliente-Banco (C2B) e com o Regulamento (UE) n.º 260/2012, demonstrando conhecer em particular: 

(i) a defi nição da data-limite de migração para a SEPA; (ii) a imposição do formato ISO20022 XML no 

envio dos fi cheiros em lote aos PSP; e (iii) a obrigatoriedade de utilização do IBAN (em substituição do 

NIB). Apenas 20% das entidades respondentes considera que a informação de que dispõe sobre a SEPA 

não é sufi ciente.

Por último, sublinhe-se que a amostra defi nida pelo Banco de Portugal inclui apenas os principais emis-

sores de Transferências a Crédito e ordenantes de Débitos Diretos em Portugal. As Pequenas e Médias 

Empresas (PME) não foram questionadas e, neste domínio, é expectável que o grau de informação e 

conhecimento sobre a SEPA seja manifestamente mais reduzido.

3. Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

No que se refere ao estado de preparação para a migração para as Transferências a Crédito SEPA, 20% 

das entidades respondentes declarou não ter ainda iniciado a análise de impactos (justifi cando esta 

situação com o facto de não terem conhecimento da necessidade de alterações ou de aguardarem que 

o seu PSP de apoio tome a iniciativa), 30% encontra-se em fase de análise e/ou defi nição de estratégia e 

10% encontra-se atualmente em fase de implementação. Destas últimas, que estão atualmente em fase 

de implementação ou que já utilizam transferências SEPA em conjunto com transferências tradicionais, 

80% perspetiva concluir o processo de migração ainda em 2012.

Os restantes 50% responderam que utilizam em simultâneo as Transferências a Crédito SEPA e as Trans-

ferências a Crédito Tradicionais, justifi cando a não migração total para a SEPA com a falta de preparação 

dos PSP para receber transações assentes em formato SEPA (66,7%) e com razões de ordem técnica 

(33,3%). As entidades que já migraram as suas transferências para SEPA indicaram que o período de 

implementação do projeto foi superior a 6 meses.

A migração para as Transferências a Crédito SEPA será efetuada através de desenvolvimento interno 

para 50% das entidades respondentes, com recurso exclusivo a desenvolvimento externo (fornecedores 

de software) para 33,3% e numa solução mista de desenvolvimento interno e externo para 16,7%.

Relativamente à migração para os Débitos Diretos SEPA, 20% das entidades respondentes afi rmou que 

ainda não iniciou a análise de impactos, 40% está em fase de análise e/ou defi nição de estratégias, 20% 

está em fase de implementação e os restantes 20% já utiliza Débitos Diretos SEPA em conjunto com 

Débitos Diretos Tradicionais. Estes últimos referiram que o processo de migração para Débitos Diretos não 

se encontra completo porque nem todos os bancos estão preparados para receber transações assentes 

em formato SEPA e porque ainda são necessários novos desenvolvimentos informáticos.
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De entre as entidades que ainda não iniciaram a análise de impactos, 66,6% assumiu que espera a 

iniciativa do seu PSP de apoio ou que este disponibilize o serviço.

Das entidades que estão em fase de implementação dos Débitos Diretos SEPA ou que, tendo a imple-

mentação concluída, ainda utiliza em paralelo os instrumentos tradicionais, 60% pretende concluir a 

migração no decurso de 2012 e 40% entre o 2.º e 3.º trimestres de 2013.

A única entidade que utiliza os Débitos Diretos SEPA referiu que o processo de implementação demorou 

9 a 12 meses.

A adaptação para a SEPA será efetuada exclusivamente com recurso a desenvolvimento interno para 

42,9% dos utilizadores respondentes, com recurso a uma entidade externa para 28,6% e numa solução 

mista de colaboração interna e externa para os restantes 28,6%.

Fornecedores de Software

O questionário dirigido aos fornecedores de software permitiu avaliar o grau de conhecimento e de 

preparação para colaborar com os seus clientes na migração para a SEPA (designadamente ao nível da 

oferta de soluções compatíveis com a SEPA). 

O questionário foi enviado a 15 fornecedores de software, dos quais responderam 10 (taxa de resposta 

de 66,7%).

1. Conhecimento sobre a SEPA

Todos os fornecedores de software que responderam ao questionário indicaram ter conhecimento do 

projeto SEPA. Esse conhecimento foi obtido através do Banco de Portugal (22,2%), bancos comerciais 

(22,2%), clientes (16,7%) e outras fontes, como a comunicação social, a Internet e os contactos com 

unidades internacionais da empresa (33,3%).

80% das entidades respondentes consideraram que a informação disponível na organização é sufi ciente 

e a mesma percentagem afi rmou conhecer o Manual de Comunicação Cliente-Banco (C2B), adotado 

pela comunidade bancária nacional, e o Regulamento (UE) n.º 260/2012 e seus principais requisitos 

técnicos e de negócio.

2. Estado de migração para instrumentos de pagamento SEPA

No que respeita à disponibilização/oferta de soluções para a SEPA, 40% dos fornecedores respondentes 

declarou que já comercializa produtos neste domínio, 10% está ainda a estudar essa possibilidade 

(prevendo comercializar soluções para Transferências e Débitos Diretos no 1º trimestre de 2013), outros 

10% encontra-se em fase de desenvolvimento (perspetivando o início da comercialização dos seus 

produtos no 2º trimestre de 2013); e mais 10% tem soluções desenvolvidas pese embora a oferta global 

esteja incompleta. 30% das empresas respondentes considerou que nenhuma das respostas anteriores 

se adequava à sua realidade, referindo que fornecem soluções à medida dos clientes. 

O tempo indicado como necessário para a implementação dos instrumentos de pagamento SEPA varia 

signifi cativamente entre as respostas recebidas. Para as Transferências a Crédito SEPA, 40% das entidades 

considera necessário um período inferior a 3 meses, 10% entre 3 e 6 meses, 10% entre 6 e 9 meses e 

20% entre 9 e 12 meses. Para os Débitos Diretos, 10% das entidades respondeu um período inferior a 

3 meses, 10% entre 3 e 6 meses, 10% entre 9 e 12 meses e 70% não sabe ou não responde. 

As empresas fornecedoras de software destacaram como principal difi culdade identifi cada pelos seus 

clientes o processo de implementação da SEPA nos sistemas contabilísticos.
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3. Outros

Os fornecedores de software respondentes apresentaram as seguintes sugestões com vista à dinamização 

do processo de migração para a SEPA:

• Fomentar a criação de grupos de trabalho com os fornecedores de produtos/serviços de sistemas de 

informação, de forma a incrementar o seu conhecimento e potenciar a sua capacidade de resposta 

às necessidades dos outros intervenientes.

• Promover a criação de um website específi co para a adoção dos instrumentos SEPA em Portugal, 

que reunisse toda a informação relevante, segmentada por tipo de organização (fornecedores de 

soluções informáticas, bancos, pequenas e médias empresas, etc.).

• Efetuar a divulgação das vantagens e benefícios da adoção dos instrumentos SEPA pelos diferentes 

intervenientes, através de campanhas de comunicação junto de associações e entidades represen-

tativas dos vários setores de atividade.

• Delinear um “Programa Diretor Global” com ações para a integração dos sistemas domésticos nos 

modelos SEPA e implementar uma estrutura de governance que monitorize e garanta a concreti-

zação dessas ações a desenvolver.

• Defi nir políticas de preço que incentivem a migração para a SEPA.

• Estabelecer medidas proactivas da parte dos PSP que permitam antecipar a migração de clientes e 

volumes para a SEPA.
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ANEXO 4 | 50 MAIORES ORDENANTES DE TRANSFERÊNCIAS A CRÉDITO

Adecco RH

Banco BNP Paribas Personal Finance

Banco Comercial Português

Banco Credibom

C.M. Lisboa

Centro Segurança Social Madeira

Charon - Serviços de Segurança e Vigilância

Chronopost Portugal - Transporte Expresso 

Internacional

Combined Insurance Company Europe

Companhia de Seguros Allianz Portugal

CP - Comboios de Portugal

CPH RH 

CTT

Dia Portugal - Supermercados

Eurest (Portugal) - Soc. Europeia de Restaurantes

Fidelidade Mundial e Império Bonança - Seguros

Franquiger - Loja do Condomínio

Generali (Sucursal Portugal) - Seguros

IGAPHE - IAJ (Inst. Gest. e Alienação do Patr. Hab. 

do Estado)

IGCP

Instituto da Segurança Social 

Instituto Gestão Financeira Segurança Social

ISS Facility Services

Kelly Services - Trabalho Temporário

Lusitânia - Companhia Seguros

Luso Temp - Trabalho Temporário

Médis - Seguros de Saúde

Modelo Continente Hipermercados

Ocidental - Seguros

Ocidental - Seguros Vida

Oney Instituição Financeira de Crédito

Payshop Portugal                

Pingo Doce

Portugal Telecom SGPS

Prosegur - Segurança

Randstad RH - Trabalho Temporário

RTP

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Santander Totta - Seguros de Vida

Securitas - Segurança

Sindicato Bancários Sul e Ilhas

Sindicato dos Bancários do Norte

Sindicato Nacional SAMS

Tempo Team RH - Trabalho Temporário

Tempo Team Serviços

Tranquilidade

Transportes Aéreos Portugueses

Victoria - Seguros 

Volkswagen Group Services

Worten

(por ordem alfabética)
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ANEXO 5 | 30 MAIORES CREDORES DE DÉBITOS DIRETOS

Allianz 

American Life Insurance Company

AXA Seguros 

Banco BNP Paribas Personal Finance 

Banco Credibom 

Banco Primus 

Banco Santander Consumer PT 

Cabovisão 

Caixa Leasing e Factoring 

Cetelem

EDP 

Endesa Energia - Sucursal em Portugal

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres

Fidelidade Mundial 

Imperio Bonança Comp. Seguros 

Liberty Seguros 

Lisboa Gás 

Lusitaniagás 

Ocidental Comp. Portuguesa Seguros 

Ocidental Comp. Portuguesa Seguros Vida 

Oney 

PT 

Santander Totta Seguros - Comp. Seguros de Vida 

Securitas Direct Portugal 

Sonaecom 

Telepac II 

TMN 

Tranquilidade 

Vodafone Portugal 

ZON 

(por ordem alfabética)






