
 
 

 
 

Assunto: Projeto de Lei n.º 678/XIV/2.ª (P.S.D.) – Aprova o quadro legal complementar de 

prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos 

consumidores. 

 

I. ENQUADRAMENTO  

A Assembleia da República, através da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, solicitou a emissão de parecer escrito sobre o Projeto de Lei n.º 

678/XIV/2.ª (P.S.D.), que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à 

atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, alterando ainda o Código da 

Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro. 

 



II. ANÁLISE 

A exposição de motivos é suficientemente clara no sentido de nos esclarecer quais os principais 

objetivos do projeto de Lei em análise: 

" A presente iniciativa legislativa visa introduzir um mecanismo muito simples de defesa dos 

consumidores e cidadãos em geral quando estes pensam estar a adquirir produtos, bens e 

serviços, bancários, financeiros, de seguros ou de fundos de pensões disponibilizados por 

entidades habilitadas junto das Autoridades de Supervisão nacionais. (…) Muitas vezes, por 

exemplo, na génese da suposta comercialização desses produtos, estão verdadeiros esquemas 

fraudulentos praticados por pessoas que se aproveitam de momentos de fragilidade pessoal ou 

financeira dos cidadãos. (…) Se é verdade que já hoje, em matéria criminal ou 

contraordenacional, os autores do exercício não autorizado de atividade financeira encontram 

um quadro legal adequado, tal parece, no entanto, apresentar-se apenas como mera medida 

reativa, sem qualquer efeito preventivo. E sem que aqueles que, consciente ou 

inconscientemente, contribuem para a divulgação das ofertas não autorizadas sejam alguma vez 

chamados à responsabilidade neste campo, desde logo em matéria de prevenção. A presente 

iniciativa visa, deste modo, inserir mecanismos que antecipem o problema e cortem, em 

definitivo, os meios utilizados por estas pessoas ou entidades para a divulgação das suas 

condutas criminosas, i.e., que impeçam, derradeiramente, que uma vez detetados possam 

continuar a angariar futuros lesados da sua atividade, seja através da publicidade em imprensa 



 
 

 
 

escrita, online, na rádio, ou através de qualquer outro suporte. Propõem-se, deste modo, 

essencialmente quatro medidas. Uma, para obrigar todas as entidades que tenham como 

atividade comercial a promoção e divulgação de publicidade de entidades terceiras através dos 

seus canais de, tratando-se de publicidade sobre produtos bancários, financeiros, de seguros ou 

de fundos de pensões, terem de consultar (guardando registo desta consulta), obrigatoriamente, 

as listas públicas do Banco de Portugal, da Comissão do Mercados de Valores Mobiliários e da 

Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, para confirmarem se os anunciantes são 

entidades autorizadas (..). Caso as entidades não sejam autorizadas, os anunciantes encontram-

se proibidos, sob pena de sancionamento, de promover a publicidade dos anúncios. Uma outra 

medida, (…), a suspensão do acesso a um domínio na internet que publicite produtos 

comercializados por entidades não autorizadas e a retirada de conteúdos. Por fim, o 

estabelecimento do dever de comunicação dos contratos de mútuo civil e das declarações 

confessórias de dívidas onde intervenham notários, advogados ou solicitadores, 

necessariamente para o caso de contratos de valor superior a 2 500 euros, individuais ou 

consolidados, ao Banco de Portugal, (…). Este dever de comunicação abrange também o caso 

em que se verificar a transmissão da propriedade de bem imóvel para um anterior titular desse 

direito, caso que poderá colocar em evidência a simulação de negócio que oculta a concessão 

de crédito e o pagamento de juros. (…) que passa a ser obrigatória a menção, em escrituras 

públicas, em documentos particulares autenticados, ou em declaração do mutuante de que o 

contrato de mútuo outorgado não é realizado no âmbito do exercício de uma atividade 

profissional sujeita a autorização pelo Banco de Portugal, nos termos do Decreto-Lei n.º 298/92, 

de 31 de dezembro. É estabelecido um quadro sancionatório para a violação dos deveres de 

comunicação referidos e, ainda a tipificação do crime de desobediência qualificada para as 

entidades que recusem o bloqueio de IP ou de DNS de um sítio na internet onde seja levada a 

cabo a comercialização de quaisquer produtos, bens ou serviços que só possam ser 

disponibilizados por entidades sujeitas a habilitação junto do Banco de Portugal, da Comissão 

do Mercados de Valores Mobiliários ou da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, quando 

na verdade o sejam por entidades não habilitadas.(…).”. 

 

Como ponto prévio, não poderemos deixar de referir que não caberá ao Conselho Superior do 

Ministério Público tomar posição sobre as opções de política legislativa nesta matéria. 

A presente análise cinge-se, pois, às alterações que possam ter relevância em sede jurídico-

constitucional. 



 
 

 
 

Neste contexto de análise podemos dizer que parece ser de conferir concordância ao projeto, o 

qual visa adequar o texto legislativo aos objetivos avançados na exposição de motivos, sendo 

de enaltecer a pretensão de instituir mecanismos preventivos à prática de infrações de natureza 

criminal.  

Assim, o projeto em apreço prevê, designadamente: 

 que a publicidade com vista à comercialização de quaisquer produtos, bens ou serviços 

de natureza financeira só possa ser disponibilizada a entidades habilitadas pelas 

entidades reguladoras competentes – do Banco de Portugal, da Comissão do Mercados 

de Valores Mobiliários ou da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões – devendo 

nos demais casos ser recusada; 

 a atribuição de especial incumbência a estas entidades reguladoras na fiscalização e 

sancionamento das situações atinentes à área de atuação respetiva; 

 a obrigatoriedade de comunicação ao Banco de Portugal da informação sobre escrituras 

públicas, documentos particulares autenticados ou documentos com assinatura 

reconhecida em que intervenham notários, advogados ou solicitadores no âmbito da sua 

atividade, relativos à celebração de contratos de mútuo civil por terceiros, com ou sem 

garantia, bem como de declarações confessórias de dívida; 

 que o dever de comunicação se estende às situações de realização de escritura pública 

ou documento particular autenticado respeitante à transmissão da propriedade de bem 

imóvel, no caso de se verificar no trato do registo predial que um anterior proprietário o 

voltou a ser novamente; 

 a salvaguarda do dever de segredo profissional por parte do Banco de Portugal 

relativamente a toda a informação assim recebida; 

 a possibilidade de o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

ou a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões poderem ordenar, preventivamente 

ou no âmbito de um processo sancionatório, a qualquer pessoa singular, coletiva ou 

pública o bloqueio do Internet Protocol (IP) ou do Domain Name System (DNS) onde 

tenha sido ou esteja a ser levada a cabo a tentativa de publicitação de anúncio ou da 

comercialização de produtos, bens ou serviços por entidades não habilitadas junto dos 

reguladores ou supervisores do setor bancário, financeiro, de seguros ou dos fundos de 

pensões, tendo em vista a salvaguarda do sistema financeiro e dos consumidores; 



 
 

 
 

 um regime sancionatório para os casos de violação por pessoas singulares ou coletivas 

dos deveres de comunicação, de comunicação de dados errados ou de omissão de 

dados de comunicação obrigatórias, assim como de não bloqueio de IP ou de DNS. 





III. CONCLUSÕES 

O projeto não parece padecer de incorreções do ponto de vista jurídico, formal ou substantivo, 

não suscitando qualquer objeção do ponto de vista técnico, maxime jurídico-constitucional. 

Por essa razão, nada nos apraz assinalar.  

 

Eis o parecer do CSMP 



Lisboa, 02 de Junho de 2021 

 


