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Lisboa debate mudanças na Europa

Mulheres portuguesas na vanguarda dos
pagamentos
Desde o início do ano que os cidadãos da União Europeia já não precisam de
ter uma conta aberta numa instituição bancária para fazer pagamentos. A nova
diretiva europeia PSD2, a que Portugal está obrigado, permite que qualquer
empresa, nomeadamente as grandes tecnológicas – Facebook e Google por
exemplo – substituam os bancos no quotidiano das pessoas.
Este é um dos assuntos da Conferência, “Pós-PSD 2 (Payment Services Directive): Portugal e a concorrência Europeia” organizada pela European Women
Payments Network, EWPN e que será moderado por Vinay Pranjivan, especialista
em serviços financeiros, realiza-se no dia 6 de Fevereiro, das 10h às 13h no Teatro
Tivoli BBVA em Lisboa.
Esta diretiva transforma o status quo do setor bancário e representa uma verdadeira
revolução na fileira dos pagamentos. A novidade consiste em que operações que
até agora estavam centralizadas exclusivamente na banca, passam a estar disponíveis qualquer empresa devidamente autorizada e com capacidade tecnológica
para o fazer.
A conferência, organizada em colaboração com a Associação Fintech, Insurtech
Portugal (AFIP), o BBVA, a Câmara Municipal de Lisboa e a Portugal Fintech, visa
abordar este novo paradigma do sector em que a concorrência não só deriva da
entrada de novos players como também de players de outras geografias.
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Sobre a EWPN
A EWPN, é a primeira comunidade pan-europeia de mulheres do sector financeiro.
Conta com algumas das profissionais mais notáveis do setor, cujo principal objetivo é a promoção da diversidade nas organizações, estimulando um maior envolvimento das mulheres em temáticas relativas aos serviços financeiros.
Em ON
Maria Luísa Aldim, Embaixadora em Portugal da EWPN.
 “Portugal tem naturalmente uma cultura de prestação de serviços muito enraizada e tecnologicamente avançada, criando produtos e serviços financeiros muito interessantes e inovadores para o mercado global. Esta é a oportunidade de redefinir estratégias e dar escala a projetos portugueses”,
 “Ouvir exemplos no feminino das profissionais que diariamente desafiam
o sector, partilhando as principais preocupações e a sua visão para o curtoprazo é um acontecimento a não perder. “
Simão Cruz, representante da Portugal Fintech.
 "A chegada da DSP2 e uma maior diversidade na indústria têm um papel
relevante para gerar mais inovação em Fintech. A EWPN conseguiu juntar
ambas num só evento."
João Mota, Board Member da AFIP.
 O mundo está a iniciar um processo de modernização financeira e seguradora baseado na digitalização e em novas tecnologias de informação, de
comunicação e de produção de conhecimento. Espera-se que em Portugal,
dada a elevada qualificação e qualidade dos seus recursos humanos, este
processo tenha um impacto significativo na melhoria dos processos e serviços das empresas existentes e na criação de novas empresas e na sua internacionalização. A transposição da Directiva PSD2 vai acelerar este processo ao abrir e uniformizar regras de acesso a informação e de prestação
de serviços financeiros. Nada melhor pois, que neste contexto e neste momento, discutir como podem as empresas e os empreendedores nacionais

aproveitar estas oportunidades e gerar mais valor. Assim esta conferência,
muito bem estruturada, é muito oportuna e valiosa."

PARTICIPAM
A conferência conta a presença da Rita Lourenço, Head of Payments & Acquiring
Business do Millennium BCP e Margarida Marques Vice-Presidente da Hitachi Consulting. Entidades como a SIBS, BBVA e Easypay estão também representadas no
painel de oradores e a apresentação de casos de sucesso é realizada com a CEO
da Keep Warranty, Romana Ibrahim; a Product Manager do BNI Europa, Diana
Basílio, e Pedro Branco, da Glintt.
INSCRIÇÕES
O evento é de entrada livre, sendo necessário proceder à inscrição, através do link:
https://www.eventbrite.com/e/ewpn-local-meetup-portugal-tickets-54793308260
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