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Enquadramento 

A presente iniciativa legal criada pelo Partido Socialista - PS– visa promover um maior 

equilíbrio na relação entre as instituições de crédito e os consumidores financeiros, 

nomeadamente pela a razoabilidade e proporcionalidade das comissões bancárias, e 

reforçar a proteção do consumidor de serviços financeiros. 

Considera o PS que “no contexto atual, de agravamento das condições de vida das 

famílias portuguesas, é da maior importância não apenas assegurar a boa supervisão do 

setor bancário, com especial atenção a aumentos desproporcionais das comissões 

bancárias, mas também aprofundar o caminho percorrido nos últimos anos e promover 

a eliminação ou a limitação da cobrança de encargos excessivos junto dos consumidores 

financeiros”, mais ainda num cenário de subida dos indexantes do crédito.  

A proposta em apreço pretende alterar os seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro - Consagra a proibição de cobrança de encargos 

pela prestação de serviços de pagamento e pela realização de operações em caixas 

multibanco 

- Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho; 

- Decreto-Lei n.º 80-A/2022, de 25 de novembro; e 

- Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março. 

 

Apreciação na generalidade 

A DECO acompanha a evolução do comissionamento bancário com particular atenção, 

tendo identificado casos de comissões abusivas ou injustificadas, bem como subidas 

desproporcionadas e injustificáveis, especialmente nos últimos anos.   

Assim, consideramos que quaisquer propostas que contribuam para a eliminação ou 

limitação das comissões identificadas são importantes. Para tal, considerando que a Lei 
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n.º 66/2015, no seu Artigo 7.º, indica que “As comissões e despesas cobradas pelas 

instituições de crédito têm de corresponder a um serviço efetivamente prestado.”, será 

relevante atualizá-la. 

Embora sejam importantes as alterações propostas, consideramos que é necessária uma 

revisão da Lei n.º 66/2015 no sentido de clarificar de forma inequívoca e sem questões 

interpretativas, o que constitui um serviço. Esta é a primeira falha da legislação em vigor 

no que concerne às comissões bancárias, originando os casos de comissionamento 

“criativo”, com os abusos e cobranças injustificadas. 

O Banco de Portugal, na sua Carta Circular n.º 24/2014 que versa sobre as boas práticas 

a observar pelas instituições de crédito para a simplificação e padronização do 

comissionamento de contas de depósito à ordem, assume que “as instituições de crédito 

desempenham um papel essencial na promoção de uma cidadania financeira 

responsável e a conta de depósito à ordem é o produto bancário chave para a inclusão 

financeira”  

A DECO tem vindo por várias vezes defender que os serviços financeiros, pela 

importância que hoje em dia tem na vida corrente dos consumidores em geral, são parte 

inerente da sua vida financeira, pelo que é fundamental que as normas que regulam 

estes serviços sejam claras, precisas e de fácil interpretação evitando interpretações 

dúbias que possam por em causa o equilíbrio da relação contratual com claro prejuízo 

para parte mais frágil, o consumidor. 

De acordo com os dados que resultam do INE, em Portugal a percentagem de população 

residente em risco de pobreza ou exclusão social é bastante significativa, ronda os 22% 

de taxa global, o que é um valor significativo e a ter em consideração no âmbito das 

medidas a adotar com vista a mitigar os efeitos negativos decorrente do atual contexto 

económico e geopolítico. 

É necessário, sobretudo no período conturbado em que vivemos, onde as famílias veem 

o seu poder compra diminuído com o consequente agravamento da sua condição de 
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vida em que o risco de pobreza ou exclusão social aumenta, que o legislador observe e 

atue nestas matérias. 

Não menos importante, é a clarificação das normas instituídas para mitigar o efeito do 

acentuado aumento dos indexantes de referência dos contratos de crédito para 

aquisição ou construção de habitação própria e permanente, por forma a garantir que 

os mutuários dispõem de mecanismos legais que os ajude a enfrentar e ultrapassar um 

momento de dificuldade financeira e que não crie mais barreiras à sua condição. 

Assim, a apreciação geral é de que a proposta legislativa apresentada é positiva indo ao 

encontro a muitas das nossas reivindicações, como por exemplo, ao terminar com a 

desproporcionalidade das comissões relativas aos processos de habilitação de herdeiros 

e a portabilidade da avaliação do imóvel para efeitos de concessão de crédito. Também 

abrange a simplificação das comissões iniciais dos processos de crédito à habitação, 

restringindo a apenas duas (estudo e avaliação) como exigido por nós em estudo recente 

nesta área. A garantia de gratuitidade do processo de obtenção do distrate é 

importante, pois apesar de a mesma estar prevista desde 2020, algumas instituições 

estavam a substituir esta comissão pela cobrança de outras despesas associadas a este 

processo. 

Em relação ao aumento do número de transferências incluídas nas Contas de Serviços 

Mínimos SMB), de uma forma global, concordamos com todas as alterações a esta 

legislação, que tornem esta conta uma alternativa mais viável às crescentes comissões 

bancárias que penalizam os consumidores. Contudo, recordamos que a principal 

limitação ao acesso a este tipo de conta continua a existir, uma vez que só se pode ser 

titular de uma conta SMB se for titular de apena uma conta bancária. Para que as contas 

SMB se tornem uma verdadeira alternativa ao alcance de todos os consumidores, 

defendemos que a única limitação de acesso seja ao nível de apenas existir uma conta 

de serviços mínimos por titular, independentemente da titularidade de outras contas, o 

que não é salvaguardado por este Projeto de Lei proposto. 
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Em relação às alterações previstas para o diploma n.º 80-A de 2022, que procura agilizar 

os processos de renegociação de créditos, a questão da duração dos contratos de 

crédito à habitação para lá da idade da reforma é algo que nos preocupa e para a qual 

temos vindo a alertar. A revisão das recomendações sobre o prazo máximo dos 

contratos, emanada pelo Banco de Portugal no início de 2022 veio no mesmo sentido, 

procurando que os contratos não se prolonguem muito para além dos 70 anos de idade 

dos mutuários. Como não é totalmente claro que os limites de regras da Recomendação 

macroprudencial apenas se aplicarem a novos contratos, e não a renegociações, é 

importante esta clarificação.  

Consideramos que ficam a faltar algumas medidas de proteção do consumidor: 

• a presente proposta legislativa ser omissa em relação à proibição de cobrança 

das comissões de processamento das prestações no caso dos contratos 

anteriores a 2021. Tal como por nós apontado, o facto de a proibição apenas 

abranger os contratos celebrados após 1 de Janeiro de 2021 criou uma enorme 

injustiça e desigualdade entre consumidores, ficando milhões de contratos 

sujeitos ao pagamento de uma comissão que passou a ser proibida. 

Considerando que um contrato de crédito à habitação pode durar décadas, este 

tratamento diferenciado entre consumidores pode assim prolongar-se por 

muito tempo, implicando um encargo acrescido que se cifra em alguns milhares 

de euros, no final do contrato, ficando ainda sujeito a aumentos arbitrários 

desta comissão ao longo do tempo. Temos vindo a reivindicar o fim deste 

tratamento desigual, tendo apresentado uma carta aberta ao Parlamento, assim 

como pedimos a intervenção da Provedoria de Justiça, por forma a evitar este 

encargo de quase 120 milhões de euros anuais aos consumidores. 

• a questão da proibição das comissões de manutenção de conta que igualmente 

se encontra omissa nesta proposta. Desde sempre nos opusemos a este encargo 

para o consumidor devido ao facto de, ao disponibilizar os seus fundos através 

da conta, permitir que a instituição bancária os possa utilizar na sua atividade 
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de intermediação financeira, obtendo daí proveitos, que atualmente já não 

partilha sequer com o consumidor através do pagamento de juros passivos, 

como referido no preâmbulo desta proposta legislativa. Para além disso, a posse 

de uma conta bancária é hoje essencial e a única forma de aceder a outros 

produtos e serviços bancários, como por exemplo crédito ou produtos de 

investimento, que têm muitas vezes comissões próprias, penalizando 

duplamente o consumidor. Em nosso entender, a cobrança de comissões de 

manutenção de conta não se enquadra no previsto na Lei n.º 66/2015, sobre o 

serviço efetivamente prestado que justifica a sua cobrança.  

Apreciação na especialidade 

As propostas de alteração carecem de apreciação caso a caso. 

• Artigo 3.º - Aditamento ao Decreto-Lei n.º 3/2010, de 5 de janeiro 

▪ Novo Artigo 3.º-B - São introduzidos limites à cobrança de comissões nos 

procedimentos de habilitação de herdeiros por óbito de um titular de conta 

bancária.  

▪ Esta medida é positiva pois elimina a desproporcionalidade das 

comissões nestes atos.  

▪ Novo Artigo 3.º-C – são introduzidos limites à cobrança de comissões nos 

processos de alteração da titularidade de conta à ordem  

▪ As propostas são positivas mas consideramos que a proibição de 

cobrança de comissões de alteração de titularidade devem ser 

transversal, pois este é um ato de acesso a contas e/ou de gestão 

dos titulares, que deve ser gratuito. Adicionalmente, a 

necessidade de alteração de titularidade pode resultar de 

diversas situações, como morte, divórcio, casamento ou 

maioridade, casos em que o ato é fundamental. 
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• Artigo 4.º - Alteração do Decreto-Lei 74-A/2017, de 23 de junho 

 

▪ O aditamento de um novo número ao artigo 11º, cuja a epígrafe é Vendas 

associadas obrigatórias e vendas associadas facultativas, permite que o 

consumidor tenha a informação exata do valor da prestação se contratar 

ou não certos produtos. Esta informação deve ser apresentada por cada 

item contratado e deve ser feita no momento da contratação ou sempre 

que o consumidor a solicitar. Consideramos que este dever de 

informação que recai sobre a instituição de crédito é pertinente, auxilia 

o consumidor na tomada de decisões financeiras mais consciente 

promovendo também a sua literacia financeira 

▪ Ao artigo 18º, sob a epígrafe Avaliação dos imóveis, também são feitos 

dois aditamentos, o primeiro no número 2 onde se esclarece que sendo 

avaliação feita às expensas do mutuário ou candidato a mutuário que é 

este o titular da mesma, devendo os originais do relatório ser-lhe 

entregue no prazo de 5 dias contados da sua emissão. Este conceito não 

estava claro no artigo original, não sendo esta documentação original 

entregue muitas vezes ao consumidor. 

▪ São ainda aditados a este mesmo artigo um número 8 e um número 9, 

cujo o conteúdo introduziu a possibilidade de ser utilizada uma avaliação 

já existente desde que o relatório tenha sido emitido à menos de seis 

meses da proposta de crédito e que cumpra os critérios exigido no 

número 1 do mesmo artigo. Se a instituição de crédito não aceitar deverá 

suportar os custos de nova avaliação. A nosso ver é esta uma medida 

positiva, no entanto tememos que um prazo de seis meses seja bastante 

reduzido e apenas aproveite a quem não viu o seu processo de crédito à 

habitação aprovado e procure outra instituição, ainda assim seria mais 

proveitoso para o consumidor que o prazo de validade desta avaliação 

fosse um ano. 
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▪ Com a epígrafe Informação a prestar durante a vigência e após o termo 

do contrato de crédito também o número 4 do artigo 22º sofre uma 

ligeira alteração, passando a constar que para além das comissões pela 

emissão de distrate não podem ser cobradas quaisquer despesas. 

Entendemos que este pequeno detalhe faz a diferença na proteção 

financeira do consumidor. 

▪ Foi ainda aditado ao mesmo artigo um número 5 que esclarece e, a nosso 

ver bem, que deve a instituição bancária assegurar que o documento do 

distrate tem assinatura reconhecida e que a opção por outras 

modalidades não pode implicar custo a imputar ao consumidor. Vemos 

assim reforçada a proteção financeira do consumidor com a definição de 

regras sobre despesas associadas ao distrate de hipoteca. 

▪ É adicionado ainda no artigo 28º-A cuja a epígrafe é Limitação à cobrança 

de comissões associadas aos contratos de crédito um número 2 que 

esclarece que apenas pode ser cobrada uma vez para análise e decisão 

de contrato de crédito. Revela, uma vez mais, este limite agora imposto, 

a necessidade de intervenção do legislador em regular a forma arbitraria 

e discricionária de como as instituições de crédito fazer cobrar comissões 

aos seus clientes ou futuros clientes. 

▪ Por fim no artigo 29º com a epígrafe Contraordenações vem incluir na 

alínea bj) a cobrança de despesas nos cacos descritos como infração bem 

como, para a alínea bk) agora introduzida, onde a não disponibilização e 

informação sobre o impacto na prestação de cada venda facultativa 

associada prevê a mesma sanção. 
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• Artigo 5.º - Alteração do Decreto-Lei 80-A/2022, de 25 de novembro 

 

▪ Prevê o artigo 6º com a epígrafe Alargamento do prazo de amortização 

uma das medidas possíveis para renegociação dos contratos de crédito. 

O alargamento do prazo do contrato com a possibilidade de retoma do 

prazo inicial é uma das possíveis propostas a apresentar aos mutuários, 

no entanto existiu a necessidade de proceder ao aditamento de um 

número 9 a este artigo para esclarecer que os limites à maturidade dos 

empréstimos recomendados pelo Banco de Portugal para os novos 

contratos de crédito, não pode servir de obstáculo à aplicação deste 

artigo numa eventual renegociação, desde que a idade do mutuário no 

final do contrato não ultrapasse os 75 anos. Ora é na referência à idade 

do mutuário que não concordamos, pois em sede de renegociação não 

existia limites de idade. Introduzir uma idade é restringir um direito já 

instituído fazendo com que esta nova norma perca o efeito de 

flexibilização pretendido. 

▪ A DECO reconhece a importância da recomendação do Banco de Portugal 

que pretende evitar que as instituições assumam riscos excessivos na 

concessão de crédito e, também, promover o acesso dos consumidores a 

financiamento adequado, minimizando o risco de incumprimento. No 

entanto, o período financeiro que atravessamos requere mais 

flexibilidade por parte da Banca para que os consumidores consigam 

cumprir com o serviço da dívida dos seus créditos hipotecários. Sabemos 

que o crédito habitação em Portugal é contatado, na maioria das vezes, 

pelo limite de maturidade, assim, no nosso entender, esta pode ser uma 

forma de viabilizar as propostas de renegociação não tendo a limitação 

da idade. 
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• Artigo 6.º - Alteração ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março 

 

▪ Concordamos com o aumento do número de transferências 

interbancárias  

▪ Consideramos que o número de operações realizadas através de 

aplicações de pagamento operadas por terceiros também deveria ser 

alterado, igualando o disposto no Artigo 3.º-A da Lei n.º 53/2020, de 26 

de agosto. 

 

• Artigo 7.º - Regime transitório de limitação das vendas associadas facultativas 

 

▪ Pese embora já resulte do nosso ordenamento legislativo que o 

mutuante não pode fazer depender a renegociação da aquisição de bens 

ou serviços, seja a sua natureza financeira ou não, o grupo parlamentar 

do PS sentiu a necessidade de reforçar esta norma em relação às 

renegociações a efetuar durante a vigência do Decreto-Lei n.º 80-A/2022 

de 25 de novembro. 

▪ Infelizmente à DECO têm chegado vários relatos de consumidores que 

para verem as condições dos seus empréstimos serem alvo de 

renegociação é-lhes imposto a contratação de outros bens ou serviços, 

que muitas vezes acabam por agravar a sua situação financeira. 

▪ Já teve a DECO oportunidade de fazer vários alertas sobre eta prática, 

que é generalizada entre as instituições bancárias atuantes em Portugal. 

Reiteramos que deve o órgão fiscalizador destas entidades atuar de 

forma mais contundente quando recebe denuncias desta situação por 

forma a que se erradique esta prática comercial que é nefasta para os 

consumidores, principalmente os mais vulneráveis. 
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• Artigo 8.º -  

 

▪ Atentos ao facto de que a relação entre consumidor e entidade bancária 

não é uma relação igualitária, e que se torna fácil para as instituições de 

crédito imputar aos consumidores, enquanto parte mais frágil da relação, 

os custos dos lucros cessantes pela não aplicação de algumas despesas e 

comissões que agora são proibidas, teve o grupo Parlamentar do PS a 

preocupação de deixar explícito no Decreto-Lei em análise que não é 

legitimo que o façam. Mais uma vez fica demonstrado que, sem o 

necessário enquadramento legal, ficam os consumidores totalmente ao 

dispor da discricionariedade das instituições bancárias. 

 




