
O 3-D Secure é um protocolo de segurança obrigatório a partir de setembro de 2019, que tem como objetivo 
garantir a segurança nos pagamentos das compras online assegurando a proteção e confiança por parte dos 
comerciantes e seus clientes. Este protocolo permite a autenticação no momento da transação, o que significa 
que o responsável pelo pagamento é efetivamente o titular legítimo do cartão que está a ser utilizado na compra 

Como funciona o 3-D Secure?

No processo de pagamento do utilizador, é contemplado um passo de segurança que corresponde à verificação 
do titular do cartão pelo banco emissor do mesmo.
As credenciais de autenticação podem assumir várias formas, desde as simples passwords, passando por 
códigos dinâmicos definidos através de cartões matriz, até a cartões associados a dispositivos “tokens”, ou seja, 
dispositivos que, em conjunto com o cartão bancário, geram códigos sempre diferentes para serem usados em 
cada transação. Os intervenientes neste passo são exclusivamente o banco e o titular, independentemente do 
website de compras.

Para que o sistema de prevenção de fraude funcionar, os sites dos comerciantes online têm de estar dotados 
com este sistema de segurança 3-D Secure.
Os responsáveis pelo processamento do pagamento avaliam as informações obtidas para aperfeiçoar 
continuamente a prevenção de fraude nos comerciantes online, redes de pagamento e instituições financeiras.
Atualmente quase 3 milhões de cartões bancários em Portugal têm 3-D Secure ativo. Os bancos são 
responsáveis pela emissão dos códigos 3-D secure pelo que os seus consumidores devem informa-se junto do 
mesmo.

Em que se traduz o 3-D Secure?

3-D Secure
O que é o 3-D Secure?

Como aderir?

Os comerciantes com loja online podem contratualizar a solução com o seu acquirer / banco, sendo necessária uma gateway preparada para o protocolo ou um plugin 

da solução. 

O 3-D Secure é obrigatório?

O protocolo é obrigatório a partir de setembro de 2019. Também a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) recomenda o uso do 3-D Secure 

nos sites dos comerciantes. 

O que devo fazer se os clientes tiverem dúvidas ou problemas com o 3-D Secure?

Dado que o processo é entre o utilizador e o seu banco do cartão, é aconselhado os seus clientes contactem o seu banco. Contudo, em questões mais simples como o 

que fazer se não se lembrar do código de acesso, pode ser explicado que pode seguir a ligação "Esqueceu-se da palavra-passe?" ou contactar o emissor do cartão.

De que forma afeta a minha empresa?

Os mecanismos 3-D Secure permitem que as transações sejam feitas com os maiores níveis de segurança, dando mais confiança aos seus clientes no momento da 

compra. A responsabilidade das transações não autorizadas que foram selecionadas para uma verificação 3-D Secure é absorvida pelo emissor do cartão. 

Afeta a programação da loja online?

No caso de o protocolo não ser assegurado na contratualização da Gateway de Pagamentos, pode ser utilizado um plugin que é integrado sem afetar a loja. A interface 

da autenticação 3-D Secure é assegurada pelo processador, não afetando o fluxo de checkout da loja online. 
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