
 

 

 

 

 

 

 

Fórum para os Sistemas  

de Pagamentos 

7.ª Reunião Plenária – 01.07.2022 

Síntese 

 

1 Abertura 

A sétima reunião plenária do Fórum para os Sistemas de Pagamentos (FSP) teve 

como pontos de agenda a monitorização da implementação da Estratégia 

Nacional para os Pagamentos de Retalho | Horizonte 2022” (Estratégia) e uma 

apresentação do projeto do Euro Digital. 

A Estratégia, que se encontra no último semestre de implementação das suas 

iniciativas, tem vindo a dominar os trabalhos do FSP sendo, portanto, um tema 

incontornável na presente reunião. O Banco de Portugal reiterou os seus 

agradecimentos ao empenho que os membros do FSP continuam a demonstrar 

para a concretização dessas iniciativas, no desígnio da construção de um 

mercado de pagamentos de retalho mais eficiente e inovador em Portugal. 

O projeto do Euro Digital, em fase de investigação, tem vindo a tornar-se um tema 

central para os bancos centrais e o mercado de pagamentos e suscita já um 

elevado interesse da comunidade nacional, justificando a sua apresentação nesta 

reunião. 

 

2 Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho | 

Horizonte 2022 – ponto de situação 

O Banco de Portugal apresentou um resumo das iniciativas concluídas e em 

curso, com destaque para as relacionadas com: a substituição dos cartões de 

pagamento sem a tecnologia contactless incorporada; a identificação dos 

instrumentos de pagamentos contactless passíveis de serem utilizados em cada 

terminal de pagamento automático; a promoção da aceitação de pagamentos 

eletrónicos em transações de baixo valor e em determinados segmentos de 

atividade; a revisão de eventuais limites nos pagamentos ao setor público e o 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estrategia_nacional_para_os_pagamentos_de_retalho_horizonte_2022.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estrategia_nacional_para_os_pagamentos_de_retalho_horizonte_2022.pdf
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estudo de soluções complementares; a reavaliação da obrigatoriedade de os 

bancos pagarem cheques até 150 euros nas situações de insuficiência de fundos 

na conta do sacador; o acompanhamento do Plano Nacional de Migração para a 

Autenticação Forte do Cliente no comércio eletrónico com cartão; e a promoção 

da Chave Móvel Digital no contexto dos pagamentos. 

O Plenário tomou conhecimento do ponto de situação dos trabalhos e confirmou 

a aprovação da conclusão das iniciativas 12 – “Substituir os cartões de pagamento 

que não tenham a tecnologia contactless incorporada por cartões com essa 

tecnologia” – e 14 – “Alterar a operativa dos TPA de forma a permitir ao utilizador 

identificar, visualmente, que instrumentos de pagamentos contactless pode 

utilizar. Eventual atuação regulamentar do Banco de Portugal” (validadas 

anteriormente por procedimento escrito). 

 

3 O projeto do Euro Digital 

Por motivos de tempo, a discussão sobre o projeto do Euro Digital não teve lugar 

na presente reunião. Considerando a relevância do tema, o Banco de Portugal 

propôs a realização de um seminário específico para apresentação do projeto, 

com participação extensível a outros interessados das entidades que compõem 

o FSP. 

O Plenário concordou com a proposta de apresentação do projeto do Euro Digital 

em seminário próprio para o efeito e com a possibilidade de uma participação 

mais alargada. 

 

4 Outros assuntos 

O Banco de Portugal deu nota da publicação, em 8 de abril de 2022, do Relatório 

de Atividades do FSP relativo a 2021. 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/plano_nacional_de_migracao_para_a_autenticacao_forte_do_cliente.pdf#:~:text=O%20Plano%20Nacional%20de%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20autentica%C3%A7%C3%A3o,inglesa%29%20nos%20pagamentos%20baseados%20em%20cart%C3%A3o%20realizados%20online.
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/plano_nacional_de_migracao_para_a_autenticacao_forte_do_cliente.pdf#:~:text=O%20Plano%20Nacional%20de%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20para%20a%20autentica%C3%A7%C3%A3o,inglesa%29%20nos%20pagamentos%20baseados%20em%20cart%C3%A3o%20realizados%20online.
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/fsp_relatorio_de_atividades_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/fsp_relatorio_de_atividades_2021.pdf
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Anexo: Lista de Participantes  

na reunião de 1 de julho de 2022 

Entidade Representante(s) 

ACEPI – Associação da Economia Digital Paulo Vila Luz 

ADSE – Instituto Público de Gestão Participada – 

AdP – Águas de Portugal Sónia Pacífico 

AFIP – Associação FinTech e InsurTech Portugal Duarte Líbano Monteiro 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa – 

AMD – Associação Portuguesa de Marketing Directo João Novais de Paula 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – 

APB – Associação Portuguesa de Bancos 

Norberto Rosa 

Rita Lourenço 

João Pires 

APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição - 

ASFAC – Associação das Instituições de Crédito Especializado - 

AT – Autoridade Tributária e Aduaneira Olga Pereira 

BCP – Banco Comercial Português José Vicente 

Banco CTT – 

BST – Banco Santander Totta 
Nuno Loureiro 

Pedro David 

Brisa – 

CGA – Caixa Geral de Aposentações – 

CGD – Caixa Geral de Depósitos 
Filipe Teixeira 

Mónica Leite 

Carris – Companhia Carris de Ferro de Lisboa – 

DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 
Ana Tapadinhas 

Vinay Pranjivan 

DGC – Direção-Geral do Consumidor Ana Filipa Claro 

EASYPAY – Instituição de Pagamento Sebastião de Lancastre 

EDP – Energias de Portugal – 

Fidelidade – Companhia de Seguros – 

Galp Energia Manuel Almeida Pedro 

GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia – 

GPEARI – Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais do Ministério das Finanças 

Paula Costa 

Laura Cravo 

IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – 

IGFSS – Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social Margarida Filipe 

ISS – Instituto da Segurança Social – 

Jerónimo Martins Conceição Carrapeta 

Mastercard – 

MEO/Altice – 

Metropolitano de Lisboa – 

NOS Bruno Xavier 

Ocidental Seguros (Ageas) – 
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Entidade Representante(s) 

SIBS Forward Payment Solutions Teresa Mesquita 

Sonae Financial Services Paulo Jorge Pereira 

Sonae MC – 

STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto – 

Turismo de Portugal Sérgio Guerreiro 

Unicre Bruno Barbosa 

Visa Portugal Gonçalo Santos Lopes 

Vodafone Portugal – 

Banco de Portugal 

Hélder Rosalino 

Maria Tereza Cavaco 

Hugo Mira 

Rita Prior Soares 

Rita Bairros 

 


