
 

 

Nota informativa 
setembro 2019 

A presente Nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida 

é prestada de forma geral e abstracta. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de carácter 

geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução dos casos concretos. O 

conteúdo desta Nota informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos, 

enviando-nos um e-mail, para geral@nfs-advogados.com. 

PORTO 
Av. dos 

Combatentes da 

Grande Guerra, 154 

4200-185 

Porto - Portugal 

 

LISBOA 
(em parceria) 

Rua de Campolide, 

31, 1º Dto. 

1070-026  

Lisboa - Portugal 

 
SÃO PAULO 
(em parceria) 

Rua Tabatinguera, 

140, 17º - Centro 

01020-901 São 

Paulo - SP - Brasil 

RIGOR E PROFISSIONALISMO, 

NA PROCURA DAS MELHORES 

SOLUÇÕES. 

www.nfs-advogados.com 

Pagamentos eletrónicos: novas regras de segurança para 
os utilizadores 

Desde o sábado passado, dia 14 de setembro de 2019, que há novas regras de 

segurança obrigatórias na utilização dos serviços de pagamentos eletrónicos, incluindo, 

nomeadamente, os serviços utilizados pelos bancos, os designados homebanking.  

 

Tal resulta da aplicação do Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro (Regime 

Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica), que transpõe para a ordem 

jurídica portuguesa a Diretiva comunitária relativa aos serviços de pagamento 

eletrónicos, bem como da aplicação imediata do Regulamento europeu que 

complementa a Diretiva no que respeita às normas relativas à autenticação forte do 

cliente e às normas abertas de comunicação comuns e seguras.  

 

Mas, então, o que muda para o utilizador deste serviços de pagamentos eletrónicos? 

Bem, desde logo, as cadernetas bancárias deixam de poder ser usadas para levantar 

dinheiro e as bandas magnéticas dos cartões de crédito e débito deixam de servir para 

pagamento, passando a apenas poder ser usado o chip.  

 

Ademais, os serviços de pagamento (incluindo bancos) devem efetuar a designada 

“autenticação forte” dos seus utilizadores:  

• Para acederem online à sua conta de pagamento; 

• Para fazer compras e pagamentos online com cartão; 

• Para iniciar transferências; 

• Para efetuar pagamentos de serviços; 

• Para consultar online os movimentos da sua conta; 

• Para consultar e alterar online outra informação (por exemplo, dados de 

operações recorrentes ou listas de beneficiários preferenciais). 

 

Para esta autenticação forte, vão deixar de poder ser utilizados os conhecidos 

“cartões matriz”. Ora, os serviços de pagamento terão que solicitar aos utilizadores, 

pelo menos, dois elementos de categorias diferentes: 

• “Conhecimento” (algo que só o utilizador sabe), por exemplo, palavra passe; 

• Posse” (algo que só o utilizador tem), por exemplo, número de telemóvel para 

o qual é enviado código por SMS; 

• “Inerência” (caraterística inerente ao utilizador), por exemplo, impressão 

digital.  

Estas encontram-se agora proibidas de recorrer ao mecanismo do SIREVE quando, nos 

dois anos antecedentes, não tenham cumprido as obrigações decorrentes do acordo (ou 

não o tenham obtido), bem como quando tenha requerido a extinção do procedimento 

(faculdade que lhes é agora permitida). Igual previsão existe para as empresas que 

tenham recorrido ao PER e não cumpram os termos do plano aí aprovado. s) (s) 

requerido (s); indica o valor em dívida; expõe sucintamente os factos que fundamentam 

o pedido, quando não constem do título executivo; pede juros vincendos; pede as 

quantias referentes a honorários a pagar ao agente de execução e identifica o 

mandatário, se se encontrar representado.beneficiação de habitação própria 

permanente de agregados familiares que se encontrem em situação económica muito 

difícil, cujos critérios de aferição dessa condição estão taxativamente plasmados na Lei 

57/2012. os distritos administrativos (18), sendo que o de Lisboa tem três zonas (Lisboa, 

Lisboa Norte e Lisboa Oeste) e o do Porto tem duas zonas (Porto e Porto Este), mais 

uma no Açores e outra na Madeira. 

 

 IAPMEI, I.P. (Instituto de Apoio às pequenas e Médias Empresas, I.P.), que assume, 
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