
APOIO PRINCIPAL: 

SEPA - Single Euro Payments Area 

Área Única de Pagamentos em euros 



APOIO PRINCIPAL: 

Contexto 



O que é? 

Um espaço em que consumidores, empresas e 
outros agentes económicos poderão efectuar e 
receber pagamentos em euros, tanto entre 
países, como dentro dos mesmos, sob as mesmas 
condições, direitos e obrigações básicas, 
independentemente da sua  localização. 



Consiste: 
• Na moeda única; 

• Num único conjunto de instrumentos de 
pagamento – transferências a crédito, 
débitos directos e pagamentos com cartão; 

• Em infra-estruturas eficientes para o 
processamento dos pagamentos em euros; 

• Em normas técnicas comuns; 

• Em práticas de negócio comuns; 

• Numa base jurídica harmonizada; 

• No desenvolvimento contínuo de novos 
serviços orientados para o cliente. 



Porquê? 

A criação da Área Única de 
Pagamentos em Euros (SEPA) está 
associada à aspiração de ter uma 
Europa mais competitiva, integrada 
e inovadora, em termos sociais, 
económicos e políticos. 



Objetivo? 

Contribuir para uma maior integração europeia 
através de um mercado de pagamentos de 
retalho da área do euro competitivo e inovador, 
capaz de gerar níveis de serviços mais elevados, 
produtos mais eficientes e alternativas menos 
onerosas para a realização de pagamentos. 



Visão? 

Com a SEPA, não 
haverá na área do 
euro qualquer 
diferença entre 
pagamentos 
nacionais e 
transfronteiras. 



Área SEPA 
• Alemanha 
• Áustria 
• Bélgica 
• Bulgária 
• Chipre 
• Dinamarca 
• Eslováquia 
• Eslovénia 
• Espanha 
• Estónia 
• Finlândia 
• França 
• Grécia 
• Holanda 
• Hungria 
• Irlanda 
• Islândia 

• Itália 
• Letónia 
• Liechtenstein 
• Lituânia 
• Luxemburgo 
• Malta 
• Mónaco 
• Noruega 
• Polónia 
• Portugal 
• Reino Unido 
• República 

Checa 
• Roménia 
• Suécia 
• Suíça 



Normalização 

 

 

• UNIFI (ISO 20022) XML. 

• Normas de base para a construção de mensagens 
numa linguagem normalizada em toda àrea SEPA. 



Calendarização 

Em 31 de março de 2012 entrou em vigor o 
Regulamento do Parlamento 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. 



APOIO PRINCIPAL: 

Componentes 



Transferências a crédito 

• É um pagamento iniciado pelo pagador.  
• Nas transferências a crédito, é dada uma ordem 

de pagamento ao banco do pagador (banco do 
remetente), que movimenta os fundos para o 
banco do beneficiário (banco do destinatário), 
eventualmente através de diversos 
intermediários. 



Transferências a crédito (Dados obrigatórios*) 

• BIC SWIFT (Business Identifier Code) - utilizado como 
código de identificação de instituições bancárias; 

• IBAN - permite identificar e validar uma conta bancária 
no Espaço Económico Europeu e pode conter até 34 
caracteres. 

• Pagamentos diretos entre os intervenientes, com 
indicação do BIC + SWIFT do destinatário final 

• Pagamentos por débito em conta, de um serviço/bem 
prestado por uma entidade sediada no Espaço SEPA 

Facilidade 

* entre outros dados obrigatórios 



Transferências a crédito - IBAN 

• No caso português, o IBAN tem 25 caracteres 
e é composto pelo NIB precedido de PT50. 





Débitos diretos 

Nos Débitos Diretos SEPA os 
Clientes passam a poder dar 
autorizações de débito das 
suas contas a entidades 
sediadas no Espaço SEPA. 



• O mesmo formato de ficheiro de pagamentos para 
transferências nacionais e transnacionais 

• Mantêm-se válidas as ADC emitidas antes  a entrada em 
vigor do DL nº 317/2009, 30.10 

Comodidade 

• Campo de descrição, com 140 carateres, sem alteração 
entre o ordenante e o beneficiário final 

• Para além das restrições nos prazos e montantes, o 
devedor pode escolher de que entidade credora quer ou 
não receber instruções de débito direto 

Detalhe 





APOIO PRINCIPAL: 

Alterações Gestão 
Financeira 



Terceiros 

 

• IBAN   

• SWIFT/BIC 

• Nif 



Bancos 

• IBAN   • SWIFT/BIC 



Processamentos 

• IBAN   



Ficheiros Home-Banking 

 

• Tipo de ficheiro 

• Motivo da  

     transferência 



Ficheiros Home-Banking 

• Geração de ficheiros SEPA e 
formato “antigo” 



Ficheiros Home-Banking 

• Validação de informação obrigatória 



Obrigado pela atenção 

João Figueira 

joao.figueira@quidgest.pt 

financial@quidgest.com 
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