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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No âmbito da pandemia da doença COVID-19, foram consagradas por via legislativa medidas

excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de

solidariedade social e demais entidades da economia social.

Entre essas medidas, realce para a disponibilização, através das instituições bancárias e

garantidas pelo Estado, de várias linhas de crédito às empresas, bem como para a criação de

uma moratória, até 30 de setembro de 2020, que prevê a proibição da revogação das linhas de

crédito contratadas, a prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período, tudo com a

finalidade de garantir a continuidade do financiamento às famílias e empresas.

Sucede que inúmeros cidadãos residentes no Distrito de Braga, tem sido alegadamente

confrontadas com decisões, interpretações e solicitações de algumas agências bancárias

situadas neste território, certamente à semelhança do resto do país, ora para negar no todo ou

em parte o acesso a estes mecanismos de ajuda, ora para imporem exigências documentais,

aparentemente, sem cobertura legal, circunstância que na prática obstaculiza que as famílias

possam beneficiar de uma especial proteção que se revela de todo essencial no difícil momento

que o pais atravessa.

Recorde-se que este tipo de proteção se dirige a famílias em situação de isolamento profilático

ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos, bem como de agregados familiares

colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho,

em virtude de crise empresarial, em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego

e Formação Profissional, I. P., devendo a este leque acrescentar-se os trabalhadores elegíveis

para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente e os

trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de

encerramento determinado durante o período de estado de emergência.

São vários os exemplos denunciados:



Negação do acesso à moratória, porque o mecanismo está suspenso ou está em falta

regulamentação especifica;

•

Negação do acesso à moratória porque o mesmo não abrange os regimes de crédito

bonificado para habitação própria permanente;

•

Negação do acesso à moratória porque o mesmo além do crédito para aquisição de habitação

própria e permanente, a este está igualmente associado um crédito para obras no imóvel

adquirido;

•

Negação do acesso à moratória porque o pagamento do crédito para aquisição de habitação

própria e permanente ainda se encontra na fase em que as prestações apenas contemplam a

liquidação de juros, mas não amortização do capital, etc…

•

Como é consabido o Banco de Portugal é responsável pela supervisão e fiscalização do regime

de acesso à moratória previsto no Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março, na sua redação

atual,

Pelo exposto ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais em vigor, os

deputados subscritores eleitos pelo Partido Social Democrata, requerem ao Banco de

Portugal, que ofereça resposta às seguintes questões:

Está em falta regulamentação especifica, cuja elaboração seja da responsabilidade do Banco

de Portugal, circunstância que inviabilize a operacionalização da moratória prevista no artº 4º

do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março, na sua redação atual, no que concerne à

proteção das famílias?

1.

Que tipo de informação adicional no mesmo domínio produziu o Banco de Portugal para

evitar dissensões interpretativas do diploma legal citado?

2.

Palácio de São Bento, 18 de abril de 2020

Deputado(a)s

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

DUARTE PACHECO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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