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Editorial

A segunda edição da newsletter SEPA.pt é
divulgada em Julho de 2011, num período em
que decorre a última fase dos trabalhos tendentes à aprovação do Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho, que deverá estabelecer
um prazo limite de migração das transferências a
crédito e dos débitos directos para o formato SEPA.

Percentagem de operações nacionais e transnacionais em formato SEPA, efectuadas através
dos sistemas de compensação e liquidação de
pagamentos de retalho
(não inclui operações em que o ordenante e o
beneficiário são clientes do mesmo banco).

Percentagem de compras efectuadas
com cartão, em terminais de pagamento
automático, sob acordo EMV
(Europay, Mastercard, Visa).

Fonte: Banco de Portugal e Banco Central Europeu.

De acordo com a versão do projecto de Regulamento actualmente em discussão, as datas limite
de migração para a SEPA serão: Fevereiro de 2013
para as transferências a crédito e Fevereiro de
2014 para os débitos directos.
À data de Junho de 2011, as transferências a
crédito em formato SEPA representavam em
Portugal apenas 2,9% do total de transferências
nacionais e transnacionais ordenadas e o volume
de débitos directos SEPA era inexpressivo.
Na comunidade portuguesa, a migração para a
SEPA tem sido bastante lenta. As empresas e os
particulares ainda não utilizam de forma corrente
estes novos instrumentos de pagamento SEPA. Tal
facto torna necessário um maior esforço de comunicação e sensibilização sobre a SEPA junto dos
utilizadores, da parte do Banco de Portugal e dos
principais intervenientes do lado da oferta (instituições de crédito).
Neste sentido, o Banco de Portugal tem calendarizado um conjunto de actividades de promoção
do conhecimento sobre a SEPA, das quais se
destacam a publicação periódica desta newsletter,
a elaboração de um desdobrável e de um Caderno do Banco de Portugal dedicados à SEPA, bem
como a organização de eventos de informação ou
conferências sobre o tema.
Foi também nesta perspectiva que o Banco de Portugal divulgou, no seu sítio na Internet, o manual
para a comunicação de clientes, empresariais ou
institucionais, com os seus bancos no âmbito da
SEPA. O Manual para a Comunicação ClienteBanco na SEPA contém uma solução harmonizada
Customer-to-Bank, assente na norma internacional ISO20022, sendo este o tema em destaque no
artigo desta edição da newsletter SEPA.pt.
José António da Silveira Godinho
Membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal
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Comunicação Cliente-Banco na SEPA
A SEPA (Single Euro Payments Area) tem como objectivo principal a
integração dos pagamentos de retalho a nível europeu, eliminando
as diferenças técnicas, legais e geográficas, entre pagamentos em
euros nacionais e transnacionais.
A nível técnico, tal integração pressupõe a utilização de normas e
procedimentos harmonizados. Essa harmonização tem sido levada
a cabo pelo European Payments Council (EPC), que definiu os
modelos técnicos e de negócio, para as Transferências a Crédito
SEPA e para os Débitos Directos SEPA, nos seus Rulebooks e nas
respectivas Implementation Guidelines (disponíveis em www.
europeanpaymentscouncil.eu). Estes modelos baseiam-se nas
especificações técnicas da norma ISO20022 e visam assegurar um
processamento automatizado dos pagamentos entre o pagador e
o beneficiário dos fundos.
Para os ficheiros trocados entre os clientes e os seus bancos não
está especificado um formato SEPA obrigatório. No entanto, os
bancos têm a responsabilidade de implementar pelo menos um
canal Customer-to-Bank (C2B) compatível com os standards SEPA.
Para o efeito, o EPC recomenda fortemente a utilização das mensagens ISO20022 XML definidas nas SEPA C2B Implementation
Guidelines.
Com base nas referidas SEPA C2B Implementation Guidelines, e
com vista a facilitar a ligação entre clientes e bancos, a comunidade
bancária portuguesa desenvolveu um formato harmonizado de comunicação, aplicável às Transferências a Crédito SEPA e aos Débitos
Directos SEPA.
Esse formato está descrito no “Manual de Comunicação ClienteBanco”, que se encontra disponível no sítio da Internet do Banco
de Portugal (em http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/PagamentosdeRetalho/Paginas/SEPA.aspx). É especialmente
dirigido às empresas e aos organismos da Administração Pública,
que se pretende venham a utilizar mais activamente os instrumentos SEPA no pagamento aos fornecedores e salários dos seus
funcionários, permitindo-lhes simultaneamente uma maior flexibilidade na selecção dos seus prestadores de serviços de pagamento.

Destaques recentes

•

Comissão Europeia divulga os resultados da 4th Survey on
Public Administrations’ Preparedness and Migration to SEPA
(4 de Fevereiro de 2011)
[http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/publ_
adm_migration-2011_02_en.pdf]

•

Reunião da Secção Especializada para a SEPA, do Fórum para
os Sistemas de Pagamentos (25 de Fevereiro de 2011)
[http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/PagamentosdeRetalho/Paginas/SEPA.aspx]

•

European Payments Council publica 4ª edição da newsletter
eSEPA (23 de Março de 2011)
[http://www.esepa.eu/e/view.xhtml]

•

Segurança Social Portuguesa inicia pagamento de pensões
a residentes no espaço SEPA utilizando o formato ISO20022
XML (Abril de 2011)

•

Banco de Portugal publica Relatório dos Sistemas de Pagamentos 2010 (12 de Maio de 2011)
[http://www.bportugal.pt/pt-PT/SistemasdePagamento/Publicacoes1/Paginas/Publicacoes.aspx]

•

Banco Central Europeu e Banco Central da Áustria
organizam conferência sobre o tema The future of retail
payments: opportunities and challenges
(12 e 13 de Maio de 2011)
[http://www.ecb.int/events/conferences/html/ecb_oenb.en.html]

•

Reunião do SEPA Council em Bruxelas (25 de Maio de 2011)
[http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/pdf/3rd_sepa_council_meeting_summary.pdf]

Assim, este “Manual de Comunicação Cliente-Banco” deverá passar a constituir uma referência em termos de critérios da SEPA para
estas empresas e organismos da Administração Pública, aquando da elaboração de convites à apresentação de propostas para
prestação de serviços de pagamento.
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A SEPA em 2011

• Aprovação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define os requisitos técnicos e os prazos de migração para as
transferências a crédito e débitos directos SEPA (esperada para o segundo semestre de 2011)
• Reuniões do EU Forum of National SEPA Coordination Committees [http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/ec_en.htm]
• Reuniões do SEPA Council e do SEPA High Level Group [http://www.ecb.int/paym/sepa/stakeholders/governance/html/index.en.html]
• Publicação de desdobrável do Banco de Portugal sobre a SEPA (segundo semestre de 2011)
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