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Assunto: 

 

Resposta ao requerimento n.º 16/EI/XIV/1 – Proteção dos créditos das famílias 

Em resposta ao requerimento n.º 16/EI/XIV/1, de 20 de abril de 2020, subscrito por 

Deputados do Partido Social Democrata, o Banco de Portugal informa que tem tomado 

todas as medidas, no âmbito da sua competência, necessárias à execução do Decreto-

Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março (Decreto-Lei n.º 10-J/2020), nomeadamente 

procedendo à regulamentação do diploma e ao acompanhamento da respetiva 

aplicação pelas instituições, sublinhando, a partir dos dados que tem vindo a recolher 

junto das instituições desde a sua entrada em vigor, o elevado número de contratos que 

beneficiam das medidas de apoio integradas no regime da moratória pública (345 551 

contratos)1. O Banco de Portugal, a respeito das questões colocadas no referido 

requerimento, vem transmitir ainda o seguinte: 

1. À luz do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, o Banco de 

Portugal é a entidade responsável pela supervisão e fiscalização do regime de acesso 

à moratória. No exercício do mandato que lhe foi atribuído pelo legislador, o Banco de 

Portugal monitoriza a aplicação, pelas instituições abrangidas, das medidas excecionais 

de apoio aos clientes bancários previstas no artigo 4.º do referido diploma legal (adiante, 

“moratória pública”). 

2. Com vista a assegurar a correta implementação da moratória pública, o Banco de 

Portugal mantém uma intensa interação com os operadores de mercado e suas 

associações representativas, para esclarecimento das principais dúvidas associadas à 

implementação da medida.  

                                                            
1 Dados divulgados no sítio na internet do Banco de Portugal em 
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-moratorias-
de-credito-e-divulga-informacao 

https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-moratorias-de-credito-e-divulga-informacao
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-moratorias-de-credito-e-divulga-informacao
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Em paralelo, o Banco de Portugal tem desenvolvido um amplo trabalho de 

esclarecimento dos clientes bancários sobre os seus direitos ao abrigo da moratória 

pública, nomeadamente através da divulgação de conteúdos específicos no respetivo 

sítio na internet e no Portal do Cliente Bancário2 e da resposta a pedidos de informação 

apresentados por consumidores e empresas. 

3. A análise e resposta às diferentes solicitações que lhe têm sido dirigidas tem permitido 

ao Banco de Portugal identificar as principais dúvidas associadas à implementação da 

moratória pública, as quais têm dado origem a perguntas frequentes (“FAQs”) 

divulgadas no Portal do Cliente Bancário3. 

As respostas a estas FAQs permitem esclarecer dúvidas sobre situações relacionadas 

com o acesso à moratória no crédito à habitação como as enunciadas no requerimento 

n.º 16/EI/XIV/1, de 20 de abril de 2020, do Partido Social Democrata, nomeadamente 

através dos seguintes esclarecimentos:  

 O Decreto-Lei n.º 10-J/2020 aplica-se a todos os créditos para habitação própria 

permanente, incluindo no regime do crédito bonificado; 

 Em alternativa à suspensão do pagamento das prestações, o consumidor pode 

solicitar, junto da instituição, que a suspensão se aplique apenas ao pagamento 

de capital e não ao pagamento de juros. Neste caso, uma vez que o consumidor 

continuará a pagar os juros durante o período abrangido pela moratória, o valor 

em dívida não é alterado; 

 Se o consumidor apresentar uma declaração de adesão à moratória pública e 

preencher as condições de acesso ao regime, a instituição está obrigada a 

implementar a moratória prevista no Decreto-Lei n.º 10-J/2020, não podendo 

exigir a adesão do consumidor a outras soluções. 

                                                            
2 https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-resposta-do-banco-de-portugal-pensar-nas-familias-
nas-empresas-e-nos-bancos  
3 https://clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/perguntas-frequentes#tabs-perguntas-frequentes-3  

https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-resposta-do-banco-de-portugal-pensar-nas-familias-nas-empresas-e-nos-bancos
https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-resposta-do-banco-de-portugal-pensar-nas-familias-nas-empresas-e-nos-bancos
https://clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/perguntas-frequentes#tabs-perguntas-frequentes-3
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4. No âmbito das suas atribuições, o Banco de Portugal é ainda responsável por 

assegurar o cumprimento, pelas instituições, dos deveres de informação relativos à 

moratória, nos termos do novo artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, introduzido 

pela Lei n.º 8/2020, de 10 de abril. 

No exercício deste mandato, o Banco de Portugal aprovou o Aviso n.º 2/20204, mediante 

o qual vinculou as instituições de crédito a divulgar, junto dos seus clientes, informação 

sobre as moratórias aplicáveis a operações de crédito contratadas por clientes 

particulares e empresariais, incluindo não apenas a moratória pública, mas também 

moratórias de génese privada.  

Complementarmente, o Banco de Portugal aprovou a Instrução n.º 13/2020 que 

consagra a informação que as instituições estão obrigadas a reportar sobre a 

implementação das moratórias de crédito criadas no quadro da resposta à pandemia de 

Covid-19. , enquadrando em instrumento regulamentar o reporte de informação iniciado 

logo após a publicação do Decreto-Lei n.º 10-J/20205.  

5. Enquanto entidade responsável pela supervisão e fiscalização do regime de acesso 

à moratória pública, o Banco de Portugal não deixará de usar os instrumentos de 

supervisão que lhe estão legalmente atribuídos, incluindo em sede contraordenacional, 

caso venha a detetar infrações ao disposto no referido regime.  

 

                                                            
4 Publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de maio de 2020. 
5 https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-
moratorias-de-credito-e-divulga-informacao 

https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-moratorias-de-credito-e-divulga-informacao
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-monitoriza-implementacao-das-moratorias-de-credito-e-divulga-informacao

