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Fórum de Directores de Auditoria Interna 2020 

Presidente de Direcção, Prof. Dr.ª Fátima Geada 
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Ver vídeos em  

https://www.facebook.com/100012756886496/videos/869865636781991/?id=100012756886496 

https://www.facebook.com/100012756886496/videos/869870096781545/?id=100012756886496 

 

Apresentações 
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Artigo 

  

Diretiva de Serviços de Pagamento Revista – DSP2 – Segurança Reforçada e 
Combate à Fraude, Gabriel Magalhães 

Publicado na Visão 

Com a elaboração desta nova Diretiva Europeia pretende-se fomentar um mercado de 
pagamentos mais inovador, eficiente, integrado, competitivo e seguro. 

 
 Diretiva 2015/2366, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 25 de novembro, relativa aos serviços de 

pagamento no mercado interno (Diretiva de Serviços 

de Pagamento Revista – DSP2), recentemente 

transposta para o ordenamento jurídico nacional pelo 

Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro, veio 

estabelecer o novo Regime Jurídico dos Serviços de 

Pagamento e da Moeda Eletrónica. 

 Em termos de aplicabilidade, enquanto a antiga 

Diretiva (DSP1) se cingia apenas aos pagamentos dentro 

da União Europeia, a nova estendeu o seu âmbito além-

fronteiras, nomeadamente no que respeita às 

disposições relativas a transparência e deveres de 

informação, a cargo dos prestadores de serviços para 

com os seus clientes.  

Com a elaboração desta nova Diretiva Europeia 

pretende-se fomentar um mercado de pagamentos 

mais inovador, eficiente, integrado, competitivo e 

seguro, influenciando não só na forma como os 

prestadores de pagamento (ou de iniciação de 

pagamento) disponibilizam os seus serviços, mas 

também o modo como todos os utilizadores, quer 

sejam particulares, empresas ou serviços públicos 

efetuam os seus pagamentos no dia-a-dia. 

O Decreto-Lei 91/2018 introduziu um conjunto de 

alterações no panorama da transacionalidade do 

sistema financeiro português, sendo de destacar os 4 

pontos seguintes: 

1. Aplicabilidade a mais modalidades de operações de 

pagamento; 

2. Criação e regulação de novos tipos de serviços de 

pagamento; 

3. Definição de um conjunto de requisitos de 

segurança a respeitar na execução de operações de 

pagamento; 

4. Imposição de maiores responsabilidades na 

execução de operações de pagamento não 

autorizadas aos prestadores de serviços de 

pagamento. 

Sob o ponto de vista de segurança e do combate à 

fraude, e no que diz respeito aos dois últimos pontos, 

são criados novos mecanismos com a nova diretiva de 

pagamentos – transposta em 2018 para o ordenamento 

jurídico nacional — nomeadamente: 

O acesso à conta, a iniciação e a execução de 

pagamentos através de um canal remoto fica sujeito a 

requisitos de segurança reforçados para verificar a 

identidade do utilizador e a legitimidade das operações, 

obrigando os prestadores de serviços de pagamento a 

autenticar os seus clientes com o recurso, no mínimo, a 

dois instrumentos pertencentes às seguintes categorias: 

1. Conhecimento – algo que apenas o utilizador 

conhece, por exemplo uma palavra-passe estática; 

2. Posse – algo que apenas o utilizador possui, por 

exemplo, um dispositivo de autenticação (token) ou 

um telemóvel; 

A 
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3. Inerência – alguma caraterística específica ao 

utilizador, por exemplo, um elemento biométrico. 

Adicionalmente, para as operações remotas (por 

exemplo, via internet), o mecanismo de autenticação 

passa a associar, de forma dinâmica a operação ao 

montante e ao beneficiário específico (por exemplo, um 

código gerado e enviado para o telemóvel). 

 Existe também a possibilidade de os prestadores de 

serviços de pagamento não aplicarem os mecanismos 

de autenticação reforçada em algumas e determinadas 

situações, onde é considerado como baixo o risco 

envolvido em função do montante, frequência e canal 

pelo qual é executada a operação.  

A título de exemplo, será possível realizar uma 

transferência para uma lista de beneficiários que esteja 

pré-definida, efetuar pagamentos em portagens e 

parques de estacionamento, ou ainda a pagamentos 

abaixo de 30 euros que respeitem determinadas 

condições. 

Contudo, nesta modalidade, os prestadores de serviços 

de pagamento passam a assumir o ónus caso a 

operação seja indevidamente executada, excetuando 

no caso em que seja provado que o utilizador atuou de 

forma fraudulenta. 

As responsabilidades passam a estar repartidas quando 

são efetuadas operações não autorizadas, reforçando 

assim a salvaguarda do utilizador de serviços de 

pagamento face à regulamentação anterior, 

excetuando, mais uma vez, os casos de fraude, mas 

também os de negligência grosseira. 

Neste âmbito, diminui o montante máximo que será 

suportado pelo utilizador numa operação de 

pagamento não autorizada (de 150 euros para 50 

euros), mas passa também a existir uma 

desresponsabilização sobre os utilizadores nas 

situações em que o prestador de serviços de 

pagamento não exige procedimentos de autenticação 

reforçado em toda e qualquer operação online, pois 

aumenta necessariamente o risco de fraude. 

Não obstante, sempre que utilizadores dos serviços de 

pagamento detetarem operações de pagamento não 

autorizadas, ou incorretamente executadas, deverão 

informar o mais rapidamente possível o seu prestador 

de serviços, pois só assim poderão estar a salvo de 

suportar quaisquer perdas adicionais resultantes da 

utilização não autorizada desse instrumento. 

Devido, por um lado, aos requisitos de segurança 

reforçados, e por outro, às responsabilidades repartidas 

nas operações não autorizadas, alguns dos meios de 

pagamentos mais populares vão deixar de existir ou de 

funcionar nos termos habituais.  

Exemplo disso são as Cadernetas Bancárias, com as 

quais deixam de se poder fazer, desde 14 de setembro 

de 2019, levantamentos ou pagamentos, uma vez que a 

banda magnética existente não cumpre as regras de 

segurança agora exigidas (podem continuar a ser 

utilizadas apenas para atualização de movimentos e 

consulta de saldos). 

No que diz respeito aos cartões de débito e de crédito, 

não existem grandes alterações, uma vez que a 

esmagadora maioria já possui um elemento de 

segurança adicional.  

Contudo, os cartões que apenas têm banda magnética 

(por exemplo, cartões de refeição) vão ser substituídos, 

apesar de não estar prevista qualquer limitação quanto 

à sua utilização.  

No que diz respeito aos comerciantes e prestadores de 

servições na UE, deixarão de aceitar os pagamentos 

com número do cartão impresso (data de validade e 

código CVV/CVC), assim como irá desaparecer o 

denominado Cartão Matriz que é utilizado por algumas 

instituições como instrumento de autenticação dos 

seus clientes, sendo substituídos por outros meios mais 

seguros referidos anteriormente para combater a 

fraude. 
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Por último, sob o ponto de vista da segurança e 

combate à fraude, a nova diretiva comunitária levanta 

algumas dúvidas relativamente à proteção e utilização 

dos dados pessoais, pois a prestação de serviços de 

informação, acesso, iniciação e execução de pagamento 

poderá implicar o tratamento de dados dos 

utilizadores.  

Porém, para além do facto desse tratamento de dados 

pessoais ser obrigatoriamente enquadrado nos termos 

do Regulamento Geral da Proteção de Dados, os 

prestadores de serviços de pagamento apenas podem 

aceder aos dados estritamente necessários para a 

prestação do serviço e só os podem tratar e conservar 

com o consentimento explícito do utilizador.  

A exceção à regra pode suceder quando for 

indispensável o tratamento de dados pessoais pelos 

sistemas de pagamentos e pelos prestadores de 

serviços de pagamento para garantir a prevenção, a 

investigação e a deteção de fraudes. 

 

 

EMPRESA EM DESTAQUE 

Chesapeake 

A FOCUS ON ACCOUNTABILITY 
Chesapeake works hard to maintain the confidence of our stakeholders. We earn this trust by acting in an 
ethical manner to protect our people, the environment and the communities where we operate. This 
starts by having accountability at all levels and systems in place to uphold our  high standards for conduct. 

Our Culture, Our Core Values 

Our company core values guide management and employee decision making. These values define us and 
drive our commitment to responsible operations. 

Strong Governance Practices  

Living our core values starts at the board level. Elected by our shareholders, Chesapeake’s  Board of 
Directors oversees the long-term health and success of our business. The directors are skilled leaders with 
diverse experience equipping them to effectively advise Chesapeake’s senior management. Nine of our 10 
directors are independent, including our non-executive Chairman. 

 

Our Director Independence Standards and Corporate Governance Principles establish strong governance as 
a priority and create stakeholder accountability at the organization’s highest level. In addition to these 
standards, the Board has adopted progressive reforms that are responsive to  shareholder concerns. 

http://www.chk.com/about/core-values
http://www.chk.com/about/board-of-directors
http://www.chk.com/about/board-of-directors
http://www.chk.com/documents/governance/director-independence-standards.pdf
http://www.chk.com/documents/governance/corporate-governance-principles.pdf
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Wit

h an average board meeting attendance rate of 97.5%, our boardroom dynamic stresses meaningful 

discussion resulting in informed decision making. Our directors are expected to, and do, ask hard 

questions of management with the goal of maximizing shareholder value. The Board’s key focus areas are 

strategy and vision, financial and management oversight, board accountability and risk management.  
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LIVING OUR CORE VALUES 
At Chesapeake, our employees are driven to 

create value every day. 

 Our core values are the foundation of our 

company, essential to our success and serve 

as the lens through which we evaluate every 

business decision.  

Our commitment to these values, in both words 

and actions, builds a stronger, healthier 

Chesapeake, benefiting all of our stakeholders.  

INTEGRITY AND TRUST 

We will: 

Be truthful and ethical 

Acknowledge errors and be accountable for 

results 

Do what we say we will do 

We will not: 

Place personal gain above Chesapeake 

Mislead anyone regarding our business 

RESPECT 

We will: 

Protect our employees, stakeholders and the 

environment 

Appreciate different behavior styles and seek out 

different opinions 

Promote inclusion and the diversity of thoughts 

and ideas 

We will not: 

Place hierarchy over our values 

Accept individual recognition for collective efforts  

Let our differences divide us 

TRANSPARENCY AND OPEN COMMUNICATION 

We will: 

Be clear in our business strategies 

Work with a "One Chesapeake" mindset and share 

best practices 

We will not: 

Exaggerate our performance 

Climb multiple learning curves 

Work with a "What's In It For Me" mindset 

Allow silo thinking and guarded information 

sharing to disrupt innovation 

COMMERCIAL FOCUS 

We will: 

Be investment advisors 

Be stewards of corporate resources and the 

environment 

Take prudent risks, employing innovative ideas 

and technology 

We will not: 

Be "users" of Chesapeake 

Take short-term risks that compromise long-term 

value 

CHANGE LEADERSHIP 

We will: 

Elevate innovative solutions 

Pursue continuous development and improvement 

Seek to deliver more than what is expected 

Reward risk taking and learn from failures 

We will not: 

Elevate problems without solutions 

Be satisfied with status quo 
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Destaques na Imprensa escrita 
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Conference #ECIIA2020, Lisboa 
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Eventos e formação 2020 
(sujeito a confirmação) 
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