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Posição da Direção-Geral do Consumidor 


Projeto de Lei n.º 781/XIV/2.ª (PS) 


Aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela 

dos direitos dos consumidores 

1. Enquadramento 

No dia 13 de maio, através de correio eletrônico, o Gabinete do Secretário de Estado do 

Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor reencaminhou à Direção-Geral do Consumidor 

(DGC) um pedido de parecer, relativo ao Projeto de Lei n.º 781/XIV/2.ª, do Grupo Parlamentar 

do PS, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à 

tutela dos direitos dos consumidores, solicitando o seu envio até ao final do dia 17 de maio. 

o referido pedido de parecer foi remetido pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares 

ao Gabinete do Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, por indicação da 

Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, onde se encontra em 

apreciação na especialidade a mencionada iniciativa. 

Cabe à Direção-Geral do Consumidor ao abrigo do seu Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 

10 de abril, e em resposta ao pedido de pronúncia da Comissão de Orçamento e Finanças da 

Assembleia da República, apresentar os comentários que o projeto de diploma suscita do ponto 

de vista da proteção dos direitos e interesses dos consumidores. 

2. Na generalidade 

De acordo com a exposição de motivos, o proponente da iniciativa legislativa visa criar "deveres 

preventivos de pub/icitação de produtos ou serviços que possam consubstanciar atividade 

financeira não autorizada", o reforço das "formas de divulgação de alertas ou decisões 

condenatórias emitidas pelas autoridades de supervisão financeira", "a criação de deveres 

adicionais para notários, solicitadores e advogados", a especificação dos "deveres de 

cooperação existentes entre diferentes entidades públicas", a simplificação das "formas de 

denúncia destas atividades" e o estabelecimento de "um quadro legal que viabiliza as decisões 

de remoção de conteúdos ilícitos e ações de bloqueio no acesso a sítios através dos quais se 

promova atividades financeiras não autorizadas". 

Com efeito, o Grupo Parlamentar do PS identifica a necessidade de aumentar a proteção do 

consumidor perante a oferta de serviços financeiros não autorizada, designadamente através 
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da criação de mecanismos adicionais que previnam a exposição dos consumidores à atividade 

financeira não autorizada, "tornando mais expeditos e céleres os mecanismos de reação e, bem 

assim, evitando os danos que ocorrem durante o período de investigação e instrução dos 

processos" . 

Ora, na generalidade a Direção-Geral do Consumidor considera a proposta em análise 

meritória, porquanto a mesma visa a prevenção da exposição dos consumidores à atividade 

financeira não autorizada, constituindo um incremento no combate a esta prática. Uma 

prática que, note-se, tem vindo a aumentar, de acordo com os dados do Banco de portugal\ que 

registou um aumento de 50% do número de novas investigações abertas em 2020, tendo sido 

abertos 350 processos. 

Neste enquadramento, esta Direção-Geral acompanha o entendimento de que é necessário 

estabelecer uma proteção dos consumidores, quer pela via de mecanismos de prevenção 

(designadamente, através de uma atuação focada na publicidade a estas entidades), quer por 

via da informação e educação aos consumidores, sendo, por isso, de assinalar o mérito da 

presente iniciativa. 

3. Na especialidade 

Sem prejuízo do supra exposto, cumpre apresentar os seguintes comentários na especialidade : 

Artigo 2.!! "Dever geral de abstenção" 

Nos termos do presente artigo, qualquer "pessoa que tenha conhecimento de publicitação, 

oferta, prestação, comercialização ou distribuição de produtos ou serviços financeiros por pessoa 

ou entidade que não esteja habilitada para o efeito ou que não atue por conta de pessoa ou 

entidade habilitada: a) Abstém-se, por qualquer meio, de difundir, aconselhar ou recomendar os 

produtos ou serviços em causa; e b) Comunica o facto à Autoridade de Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, ao Banco de Portugal ou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

consoante aplicável, ou ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros". 

No tocante à alínea a), cabe, desde logo, ressalvar que nos termos em que se encontra previsto, 

o dever de abstenção poderá pressupor uma obrigação de consulta dos registos disponibilizados 

pelas autoridades de supervisão finançeira. Com efeito, apenas com base nesta consulta será 
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possível a um cidadão saber que se encontra perante "publicitação, oferta, prestação, 

comercialização ou distribuição de produtos ou serviços financeiros por pessoa ou entidade que 

não esteja habilitada para o efeito ou que não atue por conta de pessoa ou entidade habilitada". 

A confirmar-se esta situação, então cabe abster-se "de difundir, aconselhar ou recomendar os 

produtos ou serviços em causa". 

Pelo que se questiona se o que se pretende não será antes impor um dever de consulta prévio 

dos mencionados registos antes da difusão, aconselhamento, recomendação da publicitação, 

oferta, prestação, comercialização ou distribuição de produtos ou serviços financeiros por 

pessoa ou entidade que não esteja habilitada para o efeito. A ser assim, cabe notar que poderá 

ser desproporcionado colocar nos cidadãos um ónus desta natureza. Importa pois refletir 

sobre esta questão. 

Quanto à alínea b), questiona-se se esta visa estabelecer um dever de comunicação aplicável a 

qualquer cidadão. Salvo melhor entendimento, a abordagem adotada parece não ser a melhor, 

isto é, talvez resultasse mais eficaz (e justo) um direito de comunicação associado a um 

mecanismo que viabilizasse o mesmo. Note-se que não cabe aos cidadãos a competência de 

supervisão do mercado, muito menos agir no cumprimento de um dever de comunicação (e 

atuação) que cabe, isso sim, às autoridades de supervisão financeira. 

Por fim, cabe questionar qual a consequência do não cumprimento dos deveres constantes do 

presente artigo, uma vez que não se vislumbra no projeto qualquer disposição a respeito. Salvo 

melhor entendimento, e sem prejuízo do entendimento exposto supra, a inexistência de 

consequência culmina, em última instância, na não efetividade/aplicabilidade da disposição 

ora em análise. 

Artigo 3.º 11 Publicidade a serviços financeiros por entidade não autorizada" 

O n.º 2 do presente artigo estabelece que a "divulgação, transmissão ou difusão de publicidade 

relativa à comercialização ou prestação de quaisquer produtos ou serviços financeiros em órgãos 

de comunicação social ou sítios eletrónicos organizados como um todo coerente de caráter 

comercial, editorial, noticioso, ou outro, apenas pode ocorrer após a consulta dos registos 

disponibilizados pelas autoridades de supervisão financeira", sem, contudo, fazer menção ao 

sujeito da obrigação de consulta, cuja identificação poderá entender-se resultar do n.º 3. 
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Com efeito, o n.º 3 do artigo 3.º estabelece que caso a entidade não se encontre autorizada "os 

responsáveis pelos árgãos de comunicação social ou sítios eletrónicos organizados como um 

todo coerente de caráter comercial, editorial, noticioso ou outro" deverão recusar a divulgação 

e comunicar à autoridade de supervisão competente o pedido recusado . Ora, daqui poderá 

resultar que a obrigação de consulta estabelecida no n.º 2 impende sobre "os responsáveis pelos 

órgãos de comunicação social ou sítios eletrónicos organizados como um todo coerente de 

caráter comercial, editorial, noticioso ou outro", já que é sobre estes que recai o dever de recusa 

e comunicação. 

Pelo que precede, salvo melhor entendimento, resulta pouco claro da redação proposta sobre 

quem recai o dever de consulta, pelo que para efeitos de clareza jurídica (particularmente 

importante em disposições relativas a obrigações desta natureza) sugere-se a reformulação 

da disposição identificando claramente os sujeitos da mencionada obrigação. 

Ademais, assumindo que o dever de consulta recai efetivamente e apenas sobre "os 

responsáveis pelos órgãos de comunicação social ou sítios eletrónicos organizados como um 

todo coerente de caráter comercial, editorial, noticioso ou outro", cumpre ressalvar que os 

intervenientes visados na disposição constituem apenas um dos elementos/partes da atividade 

publicitária. Relembra-se a este propósito o n.º 1 do artigo 4.º do Código da Publicidade que 

define o conceito de atividade publicitária, como sendo o "conjunto de operações relacionadas 

com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as relações 

jurídicas e técnicas daí emergentes entre anunciantes, profissionais, agências de publicidade e 

entidades que explorem os suportes publicitários ou que efectuem as referidas operações. ". 

Incluindo-se entre aquelas operações, nos termos do n.º 2, designadamente, "as de concepção, 

criação, produção, planificação e distribuição publicitárias" . 

Ora, do supra exposto resulta que no âmbito da atividade publicitária existe uma 

multiplicidade de intervenientes, pelo que se questiona se a imputação de um dever de 

consulta apenas aos "responsáveis pelos órgãos de comunicação social ou sítios eletrónicos 

organizados como um todo coerente de caráter comercial, editorial, noticioso ou outro" - que 

se encontram no "fim" da cadeia de produção da atividade publicitária - não configura 
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uma solução pouco equilibrada, já que se desresponsabiliza, por exemplo, os profissionais ou 

agências de publicidade2
• No entendimento desta Direção-Geral parece configurar sugerindo

se igualmente reflexão sobre este aspeto 

Artigo 7.'1 ilAções de capacitação" 

A presente disposição atribui à DGC a competência para a promoção de "ações destinadas a 

informar os consumidores sobre os riscos associados à atividade financeira não autorizada", em 

parceria com as autoridades de supervisão financeira ou com o Conselho Nacional de 

Supervisores Financeiros. 

Conforme referido supra em sede de apreciação na generalidade, esta Direção-Geral 

acompanha o entendimento de que é necessário proteger os consumidores, quer pela via de 

mecanismos de prevenção (designadamente, através de uma atuação focada na publicidade a 

estas entidades), quer por via da informação e educação aos consumidores relativamente aos 

riscos associados à atividade financeira não autorizada. 

Todavia, é entendimento desta Direção-Geral que as mencionadas ações devem ser 

promovidas por todas as entidades e não apenas pela DGC. 

Note-se, ademais, que, especialmente, em matéria de literacia financeira é crucial o 

envolvimento das autoridades de supervisão financeira que compõem o Conselho de 

Supervisores que, aliás, desenvolvem, enquanto responsáveis, o Plano Nacional de Formação 

Financeira. 

Neste enquadramento, a Direção-Geral do Consumidor sugere a reformulação da disposição 

de molde a garantir-se a promoção articulada de ações destinadas a informar os consumidores 

sobre os riscos associados à atividade financeira não autorizada entre as autoridades de 

supervisão financeira e a Direção-Geral do Consumidor. Avança-se a seguinte proposta de 

redação: liA Direção-Geral do Consumidor e as autoridades de supervisão financeira devem 

articular o desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a informar os consumidores sobre os 

riscos associados à atividade financeira não autorizada, de modo a aumentar a literacia nesta 

matéria" 

2A título de exemplo, a alínea b) do n.!! 1 do artigo 5.!! do Código da Publicidade define profissional ou 
agência de publicidade como a "pessoo singular que exerce a actividade publicitária ou pessoa colectiva 
que tenha por objecto exclusivo o exercício da actividade publicitária" . 
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Artigo 8.º "Dever de cooperação da Administração" 

Nos termos do n.º 1 do presente artigo, a Direção-Geral do Consumidor (entre outros) deverá 

remeter ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros as reclamações de consumidores de 

que tenha conhecimento, através do livro de reclamações ou pelos seus canais próprios de 

receção de queixas que estejam ou possam estar relacionadas com atividade financeira não 

autorizada. 

Desde logo, cabe notar que é entendimento desta Direção-Geral que a cooperação entre 

entidades da Administração constitui uma ferramenta fundamental quer para a aplicação dos 

diplomas de proteção e defesa dos direitos dos consumidores quer para a atuação concertada 

e harmonizada das autoridades por forma a garantir uma efetiva proteção dos interesses e 

direitos dos consumidores, pelo que nada tem a opor quanto ao que se pretende acautelar com 

a disposição em análise. Valerá a pena referir que atualmente esta cooperação já se encontra 

assegurada, notando também que a Direção-Geral do Consumidor, em cumprimento da sua 

atribuição em matéria de dinamização do Sistema de Defesa do Consumidor, aposta no trabalho 

de cooperação e diálogo permanente entre as entidades do Sistema. 

Todavia, no que se refere à Direção-Geral do Consumidor importa esclarecer que esta Direção

Geral é competente para analisar as reclamações em matéria de publicidade, mas essas 

reclamações têm de lhe ser remetidas pelas entidades sectorialmente competentes que 

rececionam reclamações nos diversos setores de atividades. Por outro lado, questiona-se a 

razão de apenas se mencionar a DGC, a ASAE e o IMPIC neste dever de reencaminhamento . 

Talvez fosse preferível adotar uma terminologia genérica. Avança-se a seguinte proposta 

A Direção-Geral do Consumidor, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o 

Instituto do Mercados Públicos do Imobiliário e 3demais entidades reguladoras e fiscalizadoras 

de mercado remetem ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros as reclamações de 

consumidores de que tenham conhecimento que estejam ou possam estar relacionadas com 

atividade financeira não autorizada." 

Artigo 12.º "Regime sancionatório" 

3 Em alternativa: "As entidades reguladoras e fiscalizadoras de mercodo competentes remetem ao 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros as reclamações de consumidores de que tenham 
conhecimento que estejam ou possam estar relacionadas com atividade financeira não autorizada" 
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O presente artigo atribui no seu n. Q 5 a competência de instrução dos processos de 

contraordenação resultantes da violação do dever constante do artigo 3. Q a esta Direção-Geral. 

Ora, sem prejuízo das competências em matéria de acompanhamento e fiscalização da 

publicidade comercial e institucional, conferidas a esta Direção-Geral, por via da alínea j) do n.Q 

2 do artigo 2. Q do Decreto Regulamentar n.Q 38/2012, de 10 de abril, a atribuição desta nova 

competência configura, salvo melhor entendimento, uma divisão desnecessária de 

competências. 

Desde logo, veja-se que no projeto de diploma em apreciação é atribuída às autoridades de 

supervisão financeira competências em matéria de "bloqueio de sítios eletrónicos" (artigo 9. Q ) e 

"remoção de conteúdo ilícito" em caso de "promoção de atividade financeira não autorizada" , 

isto é, atribui-se a estas entidades a possibilidade de agir preventivamente por via da remoção 

de conteúdos promocionais relativos a atividade financeira não autorizada. Todavia para efeitos 

de instrução dos processos de contraordenação resultantes da violação do dever constante do 

artigo 3.Q a competência é atribuída a outra entidade, no caso, esta Direção-Geral. 

Ora, esta competência deverá recair sobre as autoridades de supervisão financeira, 

designadamente sobre o Banco de Portugal, entidade responsável pela habilitação para 

efeitos do exercício da atividade financeira em Portugal, bem como, pelo processamento das 

contraordenações previstas no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras4
, entre elas o exercício de atividade financeira por entidade não autorizada ou 

habilitada, que constitui uma contraordenação grave, punível, entre outras sanções, com coima, 

e pode constituir crime. 

Por fim, cumpre salientar que o presente projeto de diploma deverá ser objeto de consulta ao 

Conselho Nacional do Consumo. 

Lisboa, 17 de maio de 2021 

4Decreto-Lei n.Q 298/92, de 31 de dezembro, na sua redação atual. 


