
Se alguma coisa provaram estes tempos de pandemia, foi uma resiliência, uma 
capacidade de reinvenção e um dinamismo que muitos não acreditavam que o comércio 
tradicional de proximidade pudesse ter. A prová-lo está a capacidade que muitos 
comerciantes demonstraram em adaptar-se a esta nova realidade e, em consequência, a 
todas as regras de confinamento motivadas pela pandemia, sem que isso, por exemplo, 
implicasse suspender eventos anuais já programados. Neste particular, cabe aqui fazer 
referência à primeira convenção totalmente digital da rede Aqui é Fresco, que teve este ano 
a sua segunda edição on-line e que é bem elucidativo daquilo que acabámos de referir.

O comércio de proximidade vai ter à sua disposição uma nova ferramenta que lhe permitirá 
continuar a inovar e a demonstrar a sua modernidade e adaptação aos novos tempos, numa 
sociedade cada vez mais dinâmica onde ninguém quer desperdiçar tempo quando o pode 
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Assinatura do protocolo entre a ADIPA e  a 
NiCKEL

A NiCKEL, presente em França desde 2014, 
chega a Portugal já no início de 2022 

 
ADIPA (Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares)

Bélgica, Alemanha, entre outros. A NiCKEL 
é uma entidade do grupo bancário líder na 
Europa - BNP Paribas.

ADIPA - O que é que distingue a NiCKEL 
das demais instituições financeiras tradi-
cionais?
João Guerra  - A NiCKEL está a contribuir 
para a transformação dos serviços financei-
ros e de pagamentos, através da prestação 
destes relevantes serviços, que todos usa-
mos no dia-a-dia, de uma forma diferente, 
muito mais fácil, simples, acessível e inclu-
siva.
A NiCKEL permite a abertura de uma conta 
a todos os Portugueses e estrangeiros (190 
nacionalidades), independentemente do seu 
rendimento e sem necessidade de qualquer 
documento adicional para além do Cartão do 
Cidadão ou Passaporte.

Ainda na perspectiva dos consumido-
res, NiCKEL  é  uma  proposta que  oferece  
conveniência, já que podem efetuar as suas 
operações de gestão de conta mais básicas 
como depósitos e levantamentos no comér-
cio de rua mais próximo ao mesmo tempo 
que efetuam outras compras/atividades do 
dia a dia.  Os nossos clientes poderão ainda 
pagar em qualquer parte do mundo com o 
seu Mastercard, fazer transferências ban-
cárias ou domiciliação de débitos diretos, 
enviar dinheiro instantaneamente para mais 

evitar. Essa ferramenta vem justamente 
poupar tempo e simplificar a vida de 
todos aqueles que precisam de recorrer 
a um banco para realizar, entre outras, as 
operações mais básicas. Além do mais, 
trás ainda a vantagem de proporcionar 
uma economia nos custos habitualmente 
associados a uma conta bancária. Falamos 
da NiCKEL.

A NiCKEL, do grupo BNP Paribas, vai per-
mitir ao comércio de proximidade dar mais 
um passo na senda da inovação. A NiCKEL 
foi já autorizada pelo Banco de Portugal a 
funcionar em território Português, mercado onde vai começar a operar em 2022. Entre 
outras iniciativas, aquela instituição financeira acaba de celebrar um protocolo com a ADI-
PA tendo em vista a oferta de um conjunto de produtos e serviços aos seus associados no 
âmbito da sua atividade.

João Guerra, CEO da NiCKEL Portugal, levanta o véu sobre esta instituição que vai ofe-
recer serviços bancários básicos acessíveis a todos e que, em vez de uma rede de balcões 
tradicional, funcionará através de redes de distribuição físicas, como lojas do comércio 
tradicional de proximidade, e da Internet. 

ADIPA - O que é a NiCKEL? 
João Guerra - A NiCKEL é uma Instituição de Pagamentos que permite a abertura de uma 
conta de particulares com IBAN Português, à qual está associado um cartão de débito Mas-
tercard®, em apenas 5 minutos, operação essa que poderá ser realizada, por exemplo, num 
Ponto de Venda associado da ADIPA. O cliente sai da loja com uma conta ativa e um cartão 
para pagamentos na sua mão, que fica imediatamente disponível e operacional. Um processo 
muito simples, sem valores mínimos de abertura de conta nem restrições de nacionalidade, e 
com um custo de apenas 20€ por ano. 

A NiCKEL está presente em França, com mais de 2 milhões de clientes, com níveis de satis-
fação superiores a 93%, e mais de 6,500 pontos de venda associados, e em Espanha desde o 
início deste ano. Estará presente a breve prazo em cerca de 8 países da Europa como Portugal, 
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EM 2022 VAI SER POSSÍVEL ABRIR UMA CONTA BANCÁRIA NO COMÉRCIO TRADICIONAL
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de 150 países... e isto com total confiança, segurança, enorme simplicidade e rapidez das 
operações - quer para o cliente como para o ponto de venda, factores que são chave para o 
seu sucesso. 
 
A subscrição custa 20€ por ano e inclui: 

» 1 conta com IBAN Português;
» 1 cartão Mastercard, para usar em Portugal e no estrangeiro
» Transferências gratuitas na zona SEPA
» Levantamentos gratuitos (em ATM e no ponto de venda) em Portugal
» Débitos diretos sem custos associados

Outros serviços têm um custo, mas com um preçário muito simples, 100% transparente e 
acessível aos clientes NiCKEL. Em qualquer momento os nossos clientes poderão controlar a 
sua conta, os movimentos e os custos de utilização, sendo esta transparência um dos princi-
pais aspectos da nossa proposta de valor.

Por outro lado, o nosso modelo de negócio híbrido - online e físico - também é claramente 
um ponto de diferenciação. Ao estarmos associados ao comércio local estamos a contribuir 
para o desenvolvimento desse tipo de comércio, não só no incremento do tráfego de clientes 
mas também na digitalização desses negócios, aproximando-os ainda mais dos seus clientes 
e contribuindo para o desenvolvimento da área em que estão localizados. Geograficamente a 
NiCKEL vai estar acessível em todo o território, mesmo em zonas mais remotas, onde hoje as 
entidades financeiras estão a fechar as suas sucursais. Uma solução que pela sua acessibili-
dade se torna cada vez mais relevante com a evolução para as sociedades “cashless”.

  ... outro aspecto muito importante é o nosso objetivo permanente de tornar a experiência do 

- cerca de 58% dos Clientes NiCKEL são 
novos clientes para a loja; 
- 94% desses clientes regressam ao pon-
to de venda para novas operações;
- 50% dos clientes NiCKEL fazem com-
pras adicionais.

» Mais Comissões: por toda e cada tran-
sação efetuada no ponto de venda NiCKEL, 
este recebe as seguintes comissões:

0.80€ por venda de kit de abertura de 
conta
1.60€ por ativação de conta 
2.40€ por ativação do cartão NiCKEL 
Premium
0.80€ de comissão de aniversário de 
cada conta 
0.60% do valor depositado em dinheiro
0.20€ por levantamento de dinheiro
0.40€ para imprimir IBAN
1.60€ por substituição de cartão. 

» Mais Poupanças: 0% de comissões no TPA 
da NiCKEL para todas as compras efetuadas 
com o cartão NiCKEL.

“Com a NiCKEL não se gasta dinheiro, 
ganha-se dinheiro.”

                 Sérgio Medeiros, agente NiCKEL, França

que lhes permite realizar todas as operações básicas do dia-a-dia, com total transparência e 
controle do seu dinheiro, com um preço que consideramos totalmente acessível e justo. Com-
binamos o melhor do digital e físico e procuramos “lojas de rua”, comércio local, pequenos e 
independentes, que pela sua natureza garantem essa proximidade e conveniência aos consu-
midores, ao mesmo tempo que, pelo conhecimento que normalmente têm destes, lhes podem 
transmitir total confiança, que é um fator crítico para a utilização destes serviços.

O nosso objectivo é ter 2,500 Pontos de Venda e 450,000 clientes em 5 anos.  

ADIPA - Qual a importância de estabelecer parcerias como esta, com a ADIPA?
João Guerra - O setor da distribuição grossista alimentar é um setor de extrema relevância 
no seio da economia nacional,. Neste contexto,  a ADIPA é uma associação com um impacto 
muito grande no setor e nos seus associados, dando o apoio necessário para o seu desenvolvi-
mento. Logo, um parceiro ideal para o nosso projeto uma vez que a NiCKEL irá contribuir para 
a inovação e crescimento de negócio dos diferentes associados. 

ADIPA - Quais os principais benefícios que os associados da ADIPA podem esperar desta 
parceria?
João Guerra - Uma parceria com a NiCKEL proporciona:
» Mais Clientes e mais volume de negócio: sabemos da realidade francesa que em média:

utilizador cada vez melhor e mais completa, 
quer nos diversos canais de serviço, quer nos 
de apoio, daí a existência entre outros de um 
serviço de apoio ao cliente em português e 
outro exclusivamente dedicado ao apoio aos 
pontos de venda.
Em resumo: uma solução realmente simples, 
acessível e verdadeiramente transparente

ADIPA - Qual a estratégia e os objetivos da 
NiCKEL para Portugal?
João Guerra  - A nossa estratégia vai ao en-
contro das expectativas dos consumidores, 
oferecendo um produto muito simples, mas 

Depósitos e levantamentos em dinheiro vão 
poder ser efetuados no comércio tradicional

É muito fácil o processo de adesão como agen-
te NiCKEL, segundo o CEO da NiCKEL Portugal

ADIPA  - O processo de adesão é rápido?
João Guerra - É muito fácil ser um agente 
NiCKEL, só precisamos do cartão do cidadão 
do titular da loja e nós tratamos do resto. 
Segue-se um período de aprovação como 
agente de pagamentos NiCKEL, junto do 
Banco de França e do Banco de Portugal, 
período durante o qual é facultada uma for-
mação online de cerca de 30 minutos aos 
colaboradores da loja. Uma vez recebida a 
respectiva aprovação é ativado o Ponto de 
Venda, com a instalação do Totem, do TPA, 
do material publicitário e com uma formação 
simples explicativa da realização das diver-
sas operações.
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O protocolo agora assinado vai permitir às 
empresas associadas prestarem mais servi-
ços inovadores e diferenciados

Os sacos de caixa passaram a ser cobrados

3

Em resumo ser um agente NiCKEL é:
SIMPLES: Os clientes abrem as contas de uma forma autónoma no totem ou na Internet.
RÁPIDO: A validação da conta e qualquer outra operação é efetuada no TPA em segundos.
SEM COMPROMISSO: Uma oferta chave na mão, gratuita e sem compromisso. 

e trás às lojas:
MAIS CLIENTES
MAIS COMISSÕES
MAIS POUPANÇAS.

A ADIPA sempre se pautou por granjear parcerias que, de alguma forma, tragam um 
aporte aos seus associados. Luís Brás, secretário-geral da ADIPA, revela as razões e as 
vantagens que esta parceria com a NiCKEL pode trazer às empresas associadas. 

ADIPA  - O que levou a ADIPA a subscrever um protocolo desta natureza?
Luís Brás - Neste e em todos os protocolos que a ADIPA celebra, o principal objetivo é o de 
proporcionar, por via deles, mais valor acrescentado para as empresas associadas.

ADIPA - No caso concreto do protocolo agora assinado com a NiCKEL, quais foram as 
principais razões que levaram a ADIPA a estabelecer esta parceria?
Luís Brás - Tendo em conta a natureza das empresas associadas, nomeadamente aquilo que 
melhor as caracteriza - como os fatores da dimensão, proximidade, relação próxima com o 
cliente -, entendemos que este projeto terá sido, por mera coincidência, construído à imagem 

e semelhança deste tipo de comércio, na 
medida em que há uma clara partilha de 
valores. Trata-se, assim, de uma simbiose 
perfeita.

Entre outras vantagens, esperamos 
que, por via desta parceria, as empresas 
associadas possam ter impactos positivos 
na sua atividade, tais como o aumento de 
tráfego nas lojas e uma maior fidelização 
dos clientes. De igual forma, esperamos 
que este projeto possa contribuir para uma 
melhoria dos serviços prestados à popula-
ção, pela facilitação dos pagamentos com 
cartão e contactless, e contribuir para o 

desenvolvimento das regiões do interior do país, alavancando a economia digital.

ADIPA - O que é que as empresas associadas podem esperar desta parceria?
Luís Brás - As empresas associadas podem ter a garantia de estarem a lidar com um parceiro 
credível, cujo mérito comercial é já uma realidade noutros países, nomeadamente em França, 
onde este projeto foi criado e onde conta atualmente com mais de seis mil agentes NiCKEL e 
cerca de dois milhões de clientes.

ADIPA - Na sua opinião, o que considera serem os fatores decisivos para as empresas 
apostarem neste projeto?
Luís Brás - Desde logo manterem o dinamismo da atividade, através da prestação de mais 
serviços inovadores e diferenciadores, caraterística de muitas empresas associadas como 
ficou bem patente no período da pandemia, nomeadamente através da realização de con-
venções totalmente digitais, bem como os novos projetos de fidelização de clientes recente-
mente criados, como foi o caso do associado “Aqui é Fresco”. Este tipo de iniciativas são bem 
elucidativas do dinamismo destas empresas que de uma forma independente têm garantido 
o seu espaço, num mercado tão competitivo como é o mercado da distribuição alimentar, em 
particular o retalho.

Pode assistir a um vídeo com o testemunho de um agente NiCKEL através do link:
 https://youtu.be/anHVGhiqrbw

PROIBIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO 
GRATUITA DE SACOS DE CAIXA

Prática comum há longos anos, a oferta 
de sacos de plástico, de papel, ou de outro 
material, aos clientes para que estes 
possam acondicionar e transportar as suas 
compras ficou proibida desde o passado 
dia 1 de Julho.
 

O objetivo da legislação que proíbe esta 
disponibilização gratuita de sacos de caixa 

(ver caixa) é diminuir a sua colocação no 
mercado e evitar o uso de embalagens 
supérfluas, reduzindo deste modo o seu 
impacto ambiental e facilitando a tran-
sição para uma economia circular. Tudo 
isto através da criação no consumidor da 
consciencialização de que os sacos de 
caixa têm um custo acrescido e, como tal, 
esse custo poderá ser evitado através da 
reutilização desses sacos.

No entanto, a aplicação prática do diplo-
ma que regula esta matéria tem suscitado 
muitas dúvidas por parte dos comercian-
tes. Com o objectivo de esclarecer estas 
dúvidas, a CCP - Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal promoveu, no 
passado dia 30 de setembro, uma sessão 
de esclarecimento sobre o tema, a qual se 
realizou em formato digital, com o apoio 
da Direção-Geral das Atividades Econó-
micas (DGAE) e a participação da  Agên-
cia Portuguesa do Ambiente (APA). Após 
uma breve apresentação sobre tema, a 
Eng.º Ana Cristina Carrola e a Eng.ª Mafal-
da Mota, ambas da APA, responderam a 
diversas questões colocadas.

Uma das questões que surgiu teve a ver 
com a dúvida sobre a aplicabilidade da 
proibição em causa na relação grossista/
retalhista. Segundo Ana Cristina Carrola e  
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Não estão previstas excepções 
na lei que proíbe a oferta de sa-
cos de caixa
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Mafalda Mota, a proibição prende-se com a disponibilização de sacos de caixa ao con-
sumidor e não à cadeia de distribuição, ao longo da qual aqueles poderão ser ofertados.

Ficou bem patente que na lei não estão previstas exceções, pelo que os comerciantes 
não poderão oferecer sacos de caixa, nem nas seguintes situações, dadas como exem-
plo:

» na compra de um artigo para oferta e em que o mesmo sirva para o acondicionar 
(situação em que geralmente é posta uma fita e o saco é agrafado);

» consoante o valor da compra (caso este valor seja avultado, tal não justifica a 
oferta do saco de caixa;

O objectivo é evitar o duplo ou triplo embalamento, ou seja, o uso de embalagens supérfluas 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017 
(Legislação Consolidada):

« Artigo 25.º - Prevenção

n.º 4 - “Sem prejuízo do disposto no nú-
mero anterior e com o objetivo de evitar a 
colocação no mercado de embalagens su-
pérfluas, é proibida a disponibilização gra-
tuita de sacos de caixa, isto é, sacos com 
ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos, 
feitos de qualquer material, que são desti-
nados a enchimento no ponto de venda 
para acondicionamento ou transporte de 
produtos para ou pelo consumidor, com 
exceção dos que se destinam a enchimen-
to no ponto de venda de produtos a granel.

Mas o que são sacos de caixa? 

Sacos de caixa são embalagens de ser-
viço, normalmente de plástico ou papel, 
que são disponibilizados pelas empresas 
dos sectores da Distribuição/Retalho, para 
que os consumidores acondicionem os 
produtos adquiridos à saída dos pontos 
de venda ou para que os mesmos sejam 
transportados até ao consumidor.»

Fonte: Apresentação “Resíduos: Fluxo Espe-

cífico Embalagens e Resíduos de Embalagens” 

realizada pela APA no âmbito da sessão de escla-

recimento

Embalagens de Serviço:

 (..) são embalagens, normalmente 
utilizadas por empresas do sector da 
Distribuição/Comércio, Serviços e Restau-
ração e Bebidas, e que se destinam exclu-
sivamente a acondicionar os produtos por 
estes comercializados nos seus pontos de 
venda, por exemplo: sacos de caixa, papel 
de embrulho, caixas para comida pronta, 
etc.

Para todas estas embalagens, a legisla-
ção estabelece que devem ser prestadas 
contrapartidas financeiras destinadas a 
suportar os acréscimos de custos com a 
recolha seletiva e triagem dos resíduos 
das suas embalagens.

Fonte: Portal Ponto Verde

» um cartucho feito com papel de embrulho para 
servir o propósito de sacos de caixa. 

Ou seja, desde que sirva para acondicionar os produ-
tos comprados, todo e qualquer saco de caixa tem que 
ser cobrado ao consumidor, mesmo aqueles que foram 
ofertados pelas marcas ao retalhista ostentando os 
seus logotipos.

Já no caso de o comerciante querer oferecer um 
saco (de pano, por exemplo) como se fosse um brinde, 
pode fazê-lo, mas terá obrigatoriamente que o oferecer 
vazio e o cliente não poderá acondicionar qualquer arti-
go no seu interior no momento da compra.

Apenas não há obrigação de cobrar os sacos quando o 
retalhista recebe os produtos pré-embalados e os coloca à venda tal como os recebeu, 
mesmo que abra a embalagem para verificação. Se, pelo o contrário, o retalhista recebe 
do produtor “sacos de oferta” vazios para na loja os encher de modo a acondicionar os 
produtos, já é considerado saco de caixa e, como tal, terão que ser cobrados.

No que ao papel de embrulho diz respeito, se o mesmo servir para embrulhar um pro-
duto como presente (embrulhar a caixa de um brinquedo, por exemplo), não é considera-
do como saco de caixa mas sim como embalagem de serviço (ver caixa).

Quanto ao preço mínimo a cobrar pelo saco de caixa, é uma pergunta que ficou sem 
resposta, uma vez que a legislação é omissa em relação a esse aspecto. No entanto, 
conforme foi recordado na sessão de esclarecimento, é preciso não esquecer a legisla-
ção que proíbe a venda de produtos abaixo do preço de custo, pelo que ficou o conselho 
de, no mínimo, ser cobrado o preço de custo. De qualquer forma, e atendendo ao objec-
tivo da medida, o preço que é cobrado pelo comerciante deverá estar refletido na fatura 
através de uma parcela individualizada.


