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Apreciações Parlamentares n.ºs 40/XIV/2.ª (PCP) e 42/XIV/2.ª (BE)

Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de Janeiro (Estabelece mecanismos de apoio no 

âmbito do estado de emergência) 

Proposta de aditamento

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o

Deputado do PAN abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento no 

âmbito das apreciações Parlamentares n.ºs 40/XIV/2.ª (PCP) e 42/XIV/2.ª (BE):

«Artigo 10.º-A

Impedimento de cobrança de comissões

1 — Fica suspensa a cobrança de comissões devidas pela utilização e realização de operações de 

pagamento através de plataformas digitais dos prestadores de serviços de pagamentos, 

designadamente de homebanking ou de aplicações com instrumento de pagamento baseado em 

cartão para as pessoas:

a) que estejam em situação de isolamento profiláctico ou de doença ou que prestem assistência 

a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 

sua redação atual;

b) que tenham sido colocadas em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do 

contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial;

c) que estejam em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P.;

d) que sejam elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica, nos 

termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e 

do artigo 3.º do presente Decreto-Lei;

e) que sejam trabalhadoras de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto 

de encerramento determinado por determinação legislativa ou administrativa de fonte 

governamental, no estado de emergência.
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2 — Para beneficiar da suspensão prevista no presente artigo, o beneficiário envia ao prestador de 

serviços de pagamento um documento comprovativo da respetiva situação no quadro das medidas de 

contenção da epidemia SARS -CoV -2.

3 – A suspensão prevista no presente artigo vigora até ao dia 31 de maio de 2021.»

Justificação da proposta:

Com a presente proposta o Grupo Parlamentar do PAN pretende assegurar que, no âmbito 

das medidas de apoio ao consumidores, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de 

Janeiro, se assegure que os clientes bancários que tenham sido afectados pela crise sanitária 

provocada pela COVID-19 ou pelos seus impactos sociais e económicos possam beneficiar de 

uma suspensão de cobrança de comissões relacionadas com a utilização e a realização de 

operações de pagamento através de canais digitais, designadamente no homebanking ou 

aplicações de pagamento. 

Esta proposta coloca novamente em vigor, com ligeiras adopções, a medida aprovada pela Lei 

n.º 7/2020, de 10 de Abril, e que vigorou até 30 de Junho de 2020. Tal como nessa ocasião 

propomos que esta medida vigore até aquele que previsivelmente será o 2.º mês 

subsequente ao fim do estado de emergência. 

Palácio de São Bento, 18 de Fevereiro de 2021.

As Deputadas e o Deputado,

André Silva

Bebiana Cunha

Inês de Sousa Real


