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Posição da Direção-Geral do Consumidor 


Projeto de Lei n.º 678/XIV/2.~ (PSD) 


Aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não 

autorizada e defesa dos consumidores 

1. Enquadramento 

No dia 13 de maio, através de correio eletrónico, 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 678jXIVj2.ª, do Grupo Parlamentar 

do PSD, que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira 

não autorizada e defesa dos consumidores, solicitando o seu envio até ao final do dia 17 de 

maio. 

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

ao Gabinete do 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. 

Neste enquadramento, cabe à Direção-Geral do Consumidor, no exercício das suas atribuições 

previstas no artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º38j2012, de 10 de abril, em resposta ao 

pedido de pronúncia da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, 

apresentar os comentários que o projeto de diploma lhe suscita do ponto de vista da proteção 

dos direitos e interesses dos consumidores. 

2. Apreciação 

Em primeiro lugar, cumpre notar que esta Direção-Geral teve já oportunidade de se pronunciar 

sobre o presente projeto de diploma no seguimento do pedido de parecer remetido pelo Gabi

nete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor!. 

Não tendo o mesmo projeto de diploma sofrido qualquer alteração de redação, cabe reiterar e 

retomar os comentários apresentados anteriormente. 

1 Remetido no dia 18 de fevereiro de 2021. 
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Ora, de acordo com a exposição de motivos, o proponente da iniciativa legislativa visa introduzir 

um mecanismo de defesa dos consumidores e cidadãos em geral que previna a publicitação de 

ofertas relativas a produtos, bens e serviços, bancários, financeiros, de seguros ou de fundos de 

pensões disponibilizados por parte de entidades que não se encontram habilitadas junto das 

Autoridades de Supervisão nacionais para a disponibilização destes produtos. 

Neste sentido, com vista à concretização do mencionado mecanismo, o proponente procede a 

alterações ao Código da Publicidade (Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, na sua redação 

atual), bem como, à previsão de um conjunto de outras medidas. 

Assim, o projeto de diploma em análise altera o Código da Publicidade, designadamente, por via 

do aditamento de um novo artigo 22.º-C, que cria uma obrigação de consulta prévia por parte 

do profissional ou da agência de publicidade das listas ou registos públicos de entidades, 

mediadores ou intermediários autorizados pelos reguladores ou supervisores do sistema 

bancário, financeiro e de seguros e fundos de pensões (i.e ., Banco de Portugal, Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões). 

Ora, relativamente à referida proposta de alteração cumpre referir que embora se concorde 

com os objetivos, reforça-se que o Código da Publicidade não será o instrumento jurídico mais 

adequado para acolher regras relacionadas com a obrigatoriedade de consulta prévia por 

parte do profissional ou da agência de publicidade das listas ou registos públicos de entidades, 

mediadores ou intermediários autorizados pelos reguladores ou supervisores do sistema 

bancário, financeiro e de seguros e fundos de pensões. 

A public idade é disciplinada no Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 

23 de outubro, objeto de catorze alterações desde então, algumas decorrentes da transposição 

de Diretivas Europeias tais como a Diretiva n.º 200S/29/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de maio, relativa às Práticas Comerciais Desleais das empresas nas relações com 

os consumidores no Mercado Interno. 

o Código da Publicidade, enquanto regime geral aplicável à atividade e comunicação 

publicitária, consagra, assim, regras e princípios gerais obre o conteúdo da mensagem 

publicitária. Ora, as regras que se pretendem agora incluir no Código (procedendo à lSª 

alteração do mesmo), revestem uma natureza específica e ancoradas em regimes sectoriais 

(especiais) aplicáveis aos setores financeiros cuja regulação e fiscalização competem a Entidades 

Reguladoras. 
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Por outro lado, parece carecer de algum sentido consagrar neste Código - aplicável 

genericamente a todas as áreas2 e que visa disciplinar uma atividade lícita - regras, para um 

setor tão específico como o bancário/financeiro, relacionadas com consultas prévias, por 

parte de profissionais ou de agências de publicidade, de listas ou registos públicos de 

entidades, mediadores ou intermediários autorizados pelos Reguladores ou Supervisores. 

Considera-se, ainda, ser de salientar o facto de as obrigações previstas no artigo 22 9 -C não 

tratarem de conteúdo de publicidade na aceção do artigo 39 do Código da Publicidade, mas de 

procedimentos prévios (i .e., verificação de listas) por parte de agências de publicidade que 

pretendam criar/divulgar comunicações publicitárias. Por outras palavras, o que se estará a 

pretender é regular procedimentos das agências e não o conteúdo/mensagem publicitária. 

Relativamente às restantes medidas previstas no projeto de diploma em análise, 

designadamente : 

A "criação de um quadro legal habilitante que permita aos reguladores ou supervisores 

destes setores de requerer, em sede de averiguação ou no âmbito de um processo con

traordenacional, a suspensão do acesso a um domínio na internet que publicite produtos 

comercializados por entidades não autorizadas e a retirada de conteúdos" ; 

o estabelecimento do "dever de comunicação dos contratos de mútuo civil e das decla

rações 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..."; e, 

A obrigatoriedade de "menção, em escrituras públicas, em documentos particulares au

tenticados, 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.Q 298/92, de 31 de dezembro". 

Cumpre notar, que esta Direção-Geral considera as mesmas meritórias, dado que se traduzirão 

no reforço da proteção dos consumidores ao consagrar um regime que visa prevenir o 

envolvimento e exposição dos consumidores a esquemas fraudulentos por parte de entidades 

não autorizadas para o exercício da atividade financeira, pelo que nada tem a objetar a estas 

propostas. 

2 Com regras e princípios norteadores da comunicação comercial. 
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Ora, pelo que precede, reconhecendo o mérito da iniciativa e a sua importância para a defesa 

dos consumidores e da concorrência, bem como, para a confiança no sistema financeiro, 

entende-se que o conjunto normativo proposto na iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar 

do PSD, deverá antes constar de diploma próprio/autónomo. 

Cabe, por fim, salientar que o presente projeto de diploma deverá ser objeto de consulta ao 

Conselho Nacional do Consumo. 

Lisboa, 17 de maio de 2021 


