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1.  A ASSOCIAÇÃO E ATIVIDADE DO CONSUMO ESPECIALIZADO

1.1. Missão e objetivos
A ASFAC, atualmente designada como Associação de Instituições 
de Crédito Especializado, foi criada no ano de 1991 para defesa dos 
interesses do setor do financiamento especializado em Portugal, 
objetivo que ainda hoje está na base da sua atividade. Até ao ano de 
2005 a ASFAC designava-se Associação das Sociedades Financeiras 
para Aquisições a Crédito. Contudo, a evolução da atividade das 
suas Associadas ditou a necessidade de alteração da denominação  
da própria Associação, para a que hoje conhecemos.
Enquanto associação sem fins lucrativos, a ASFAC, no cumprimento 
da legislação aplicável a este tipo de instituições, tem como prin-
cipais objetivos:

a) Defender e representar o setor do financiamento especializado 
junto da tutela e do supervisor;

b) Ser o interlocutor do setor junto das entidades públicas 
e privadas, nomeadamente, Direção Geral do Consumi-
dor, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Instituto 
Nacional de Estatística, ACAP – Associação de Comércio 
Automóvel de Portugal, APB – Associação Portuguesa 
de Bancos, APLF – Associação Portuguesa de Leasing  
e Factoring, APS – Associação Portuguesa de Segura-
dores, CCP – Confederação do Comércio e Serviços de 
Portugal, DECO – Associação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor, etc;

c) Promover o reconhecimento da atividade do setor financeiro 
especializado e das instituições financeiras que neles operam;

d) Aperfeiçoar a atividade das Associadas, sendo a formação 
especializada um claro exemplo da aposta da Associação na 
melhoria contínua;

e) Participar ativamente no processo legislativo, quer através 
de propostas próprias, quer através do acompanhamento  
das propostas governamentais ou da supervisão;

f) Avaliar do ponto de vista ético e deontológico todos  
os temas que envolvam as suas Associadas;

g) Desenvolver e divulgar informação estatística sobre  
o setor que seja de interesse para as suas Associadas, mas 
também para entidades públicas e privadas a nível nacional  
e internacional;

h) Analisar e gerir bases de dados que sejam pertinentes para 
a atividade das Associadas. Estas informações tanto podem 
ser da própria Associação como de outras entidades;

i) Promover o estudo do comportamento dos portugueses 
na área financeira;

j) Aumentar os níveis de literacia financeira dos portugueses 
através da implementação de diversos projetos neste âmbito.

Durante o ano de 2012 a ASFAC contou com 30 membros, 
26 Associadas e quatro Aderentes. Todas as Associadas são 
instituições financeiras que desenvolvem a atividade na área 
do financiamento especializado e as Aderentes prestadoras de 
serviços essenciais ao funcionamento das Associadas. A maioria 
das Aderentes fornece seguros de proteção ao risco de crédito, 
software, consultoria e informação financeira.
De 1991 até à data, fruto do crescimento do mercado de crédito 
especializado e do papel que a Associação tem desempenhado 
na defesa do setor, a ASFAC tem sido considerada pelos diversos 

executivos como parceiro ativo. A título de exemplo, a ASFAC 
passou a integrar o CNC – Conselho Nacional de Consumo em 2012.
A Associação, enquanto emissora de informação credível sobre 
o setor e no campo da literacia financeira, tem alcançado uma 
maior abertura da sociedade civil, que a perceciona como 
entidade que trabalha para o bem comum. 

1.2. Enquadramento institucional da atividade
A nível internacional, a ASFAC representa o setor do financia-
mento especializado português junto da EUROFINAS – European  
Federation of Finance Houses Association. A Federação 
foi criada no ano de 1959 por iniciativa das associações da 
Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Holanda, Reino Unido e 
Suécia. Com o desenvolvimento do mercado de crédito noutros 
países, a Federação foi crescendo, juntando-se aos fundado-
res as associações de Portugal, Espanha, Finlândia, Polónia, 
Itália, República Checa, Roménia, Noruega e Dinamarca. Nos 
diversos comités especializados da EUROFINAS a ASFAC está 
representada. Nota para o facto de a Federação ser membro 
correspondente da Associação Americana de Serviços de 
Financiamento e da Associação Profissional das Sociedades 
de Financiamento de Marrocos.
A ASFAC acompanha ainda o desenvolvimento do mercado de 
crédito a nível mundial, tomando as medidas necessárias para 
defesa dos interesses das suas Associadas.

2. PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS

2.1. Representatividade nacional

2.1.1. Estrutura associativa
Durante o ano de 2012 a Unicre tornou-se associada  
da ASFAC, tendo sido também estabelecidos contatos com  
a União de Crédito Imobiliário – que formalizou a sua adesão 
no início de 2013. 

2.1.2. Representatividade junto das entidades de tutela  
e supervisão
A Associação esteve em contato com o Banco de Portugal, 
Instituto de Seguros de Portugal, Ministério das Finanças, 
Ministério da Justiça, Ministério da Economia e respetivas 
Secretarias de Estado em diversos momentos e por razões 
de várias ordens, nomeadamente, participando nas consultas 
públicas, sempre com o intuito de defender os interesses 
do setor.
Destaque para a participação no II Fórum de Supervisão 
Comportamental organizado pelo Banco de Portugal.

2.1.3. Relacionamento institucional com associações 
congéneres
A ASFAC esteve em contato com as suas congéneres nacionais, 
mais especificamente com a ACAP – Associação do Comércio 
Automóvel de Portugal; ALF – Associação Portuguesa de 
Leasing e Factoring; APB – Associação Portuguesa de Bancos; 
ARAC – Associação dos Industriais do Aluguer de Veículos 
sem Condutor e CPP – Confederação do Comércio de Portugal  
e participou nas iniciativas conjuntas que foram concretizadas.
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2.2 Representatividade europeia

2.2.1. Acompanhamento de dossiers 
A ASFAC acompanhou e contribuiu para a atividade 
desenvolvida pela EUROFINAS – Federação Europeia do Setor 
do Crédito ao Consumo relativamente aos principais dossiers  
do setor. A saber:

a) Diretiva do crédito ao consumidor
 A ASFAC contribuiu ativamente para o processo de revisão da 

Diretiva do Crédito aos Consumidores e participou nos estudos 
realizados a nível europeu. 

b) Diretiva de mediação de crédito e de seguros
 A ASFAC participou nos trabalhos levados a cabo pela 

EUROFINAS, dando a conhecer a sua posição face à proposta 
apresentada ao Parlamento e à Comissão Europeia.

c) Revisão da diretiva de proteção de dados
 A ASFAC partilhou os desenvolvimentos do tema a nível 

nacional com a Federação e promoveu a posição assumida  
a nível europeu em Portugal, opondo-se a quaisquer iniciativas 
que visem a revelação dos critérios de análise de risco de 
crédito. Para fundamentar a posição da Federação foram 
apresentados os obstáculos à proteção de dados no campo 
da prevenção da fraude. Em parceria com a ACCIS – Assocation 
of Consumer Credit Information Suppliers foram emitidas 
recomendações sobre o tema.

d) Diretiva sobre crédito hipotecário
 Foram analisados possíveis requisitos de uma eventual 

transposição da Diretiva de Crédito Hipotecário para o setor 
do Crédito ao Consumo.

e) Regulação prudencial
 A Federação tomou posição sobre a Diretiva de Adequação de 

Capitais e acompanhou o processo legislativo. A EUROFINAS 
contribuiu ainda para uma iniciativa do Financial Stability 
Board sobre shadow banking.

f) Práticas comerciais desleais e publicidade
 A Federação foi interlocutor-chave na Comissão Europeia, 

tendo defendido a sua posição sobre o tema. A ASFAC 
tem desenvolvido e reforçado as posições da EUROFINAS 
antecipando discussões políticas e desenvolvimentos 
legislativos.

g) Monitorização de processos legislativos
 A Associação acompanhou ainda o desenvolvimento  

de vários processos legislativos, nomeadamente, da legis-
lação relativa ao branqueamento de capitais; da literacia  
financeira dos consumidores; da diretiva dos serviços  
de pagamentos; da resolução extra judicial de conflitos; 
da gestão de crédito; do comércio e marketing à distância; 
da inclusão financeira; da transparência do património dos 
devedores; das restrições às taxas de juro; do IVA sobre  
os serviços financeiros e dos possíveis impactos no setor do 
crédito ao consumo da diretiva sobre direitos contratuais. 

2.2.2. Divulgação de estatísticas
A ASFAC e os restantes membros partilharam com a Federação  
os seus indicadores de atividade para que a produção e divulgação 
das estatísticas do setor a nível europeu pudesse ser feita junto 
dos decisores comunitários. Em Portugal, a ASFAC tem divulgado 
publicamente os dados do setor a nível europeu.

2.2.3. Conferência setorial 
A ASFAC representou o setor do financiamento especializado 
português na conferência anual da EUROFINAS que decorreu, entre 
11 e 12 de outubro de 2012, em Cannes. 

2.2.4.  Conselho e Comité Executivo da EUROFINAS
A ASFAC foi representada nas três reuniões realizadas em 2012 
pelo seu Presidente e Secretária-Geral.

2.2.5. Comités especializados da Federação
Como vem sendo habitual, a ASFAC, com o intuito de defender 
os interesses do setor nacional junto das entidades europeias, 
participou nas diversas reuniões organizadas pelos seguintes 
comités: Estatísticas, Assuntos Jurídicos e Relações Externas.

2.3. Formação especializada
Promover a qualidade do serviço prestado pelo setor aos 
consumidores tem sido um dos objetivos seguidos ao longo dos 
anos pela ASFAC. É neste sentido que a Associação desenvolve 
todos os anos um conjunto de ações de formação destinadas aos 
colaboradores das suas Associadas. Em 2012 a formação incidiu 
sobre os temas da liderança e pro-atividade, mas também sobre 
a mediação de seguros. Desta última ação de formação resultou 
a certificação de 63 agentes e corretores de seguros.

2.4. Informação

2.4.1. Estatísticas ASFAC
A Associação continuou a recolher e tratar a informação resultante 
da atividade das Associadas de modo a perceber a evolução do 
setor. Esta informação é distribuída aos órgãos de comunicação 
social numa base trimestral. 

2.4.2. Estatísticas EUROFINAS
Semestralmente a ASFAC divulgou as estatísticas da Federação 
pelas Associadas e comunicação social, possibilitando comparações 
e análises evolutivas dos vários mercados.

2.4.3. Anuário da atividade do setor
Em 2012 foi apresentado o 8.º anuário da atividade do consumo 
especializado em Portugal, referente ao ano de 2011. À semelhança 
de outros anos, o documento espelhou os factos mais relevantes 
para o setor e as principais atividades desenvolvidas durante  
o período em análise.

2.4.4. Risco e prevenção de fraude
Com vista à redução da fraude, foi promovida a troca de informação 
entre Associadas. A Associação preparou também um formulário 
que deverá ser preenchido pelas Associadas sempre que se 
verifiquem casos de fraude. Este documento, que irá ficar disponível 
em 2013, tem como objetivo único a partilha de informação entre 
os diversos players do mercado, no que à fraude diz respeito.

2.5. Notoriedade da ASFAC e do setor

2.5.1. Comunicação social
Durante o ano de 2012 a ASFAC manteve presença regular nos 
media, quer através de trabalhos relacionados com a evolução  
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da concessão de crédito, de caráter mais institucional ou de artigos 
no âmbito da educação financeira.

a) Parceria RTP2
 A parceria estabelecida em 2005 com a RTP2 mantém-se ativa 

e a ASFAC participou diversas vezes no programa Sociedade 
Civil, suscitando o interesse e esclarecendo o público sobre 
temas relacionados com a área financeira e, muitas vezes, 
especificamente sobre o mercado de crédito especializado. 
A ASFAC participou nos seguintes programas:

 - Como poupar no supermercado?
 - Estudar lá fora.
 - É possível viver sem dinheiro?
 - Família: o último refúgio contra a crise.
 - Finanças trocadas por miúdos.
 - Férias em casa.
 - Orçamento familiar: como gerir?
 - Cuidados com os cartões.
 - Dia Mundial da Poupança.
 - O consumismo é uma doença?
b) Opinião
 A ASFAC é frequentemente convidada a partilhar a sua opinião 

sobre o setor ou a temática da educação financeira em meios 
generalistas ou especializados. Muitas vezes a participação 
acontece em formato de artigo de opinião, outras vezes sob 
a forma de conselhos e dicas úteis.

2.5.2. Comunicação com entidades de defesa do consumidor
Para melhorar o conhecimento da atividade desenvolvida pelo setor 
do financiamento especializado a ASFAC mantém contato regular com 
diversas entidades de defesa do consumidor, nomeadamente a Direção 
Geral do Consumidor, DECO, União Geral de Consumidores, entre outras.

2.5.3. Participação no Centro Nacional de Arbitragem e Mediação 
de Conflitos de Consumo (CNIAC)
A ASFAC participou nas reuniões de monitorização e acompanhamento 
promovidas pelo CNIAC. Se por um lado, a Associação tem como objetivo 
a promoção do equilíbrio da mediação e arbitragem nos casos de cré-
dito ao consumo, por outro, ministra formação de educação financeira  
a pessoas que tenham entrado em situação de sobre-endividamento.

2.5.4. Encontros e seminários especializados
A Associação organizou no final do ano a conferência anual do setor 
onde juntou Associadas, representantes do Banco de Portugal na área 
da supervisão comportamental e prudencial, assim como responsáveis 
pela regulação da atividade. O encontro pretendeu analisar e debater 
as questões técnicas e legislativas de maior impacto para a atividade.

2.5.5. Educação financeira
Todas as atividades desenvolvidas pela Associação no âmbito da 
educação financeira estão devidamente explanadas no capítulo II.

2.6. Promoção da atividade e do setor

2.6.1. Alteração ao regime de taxas máximas 
Além da participação na consulta pública promovida sobre o tema, 
a ASFAC fez chegar ao Regulador e ao Governo a posição do se-
tor do financiamento especializado acerca da possível alteração  
ao regime das taxas máximas.

2.6.2. Intermediários de crédito
Além do acompanhamento do processo, a Associação teve oportuni-
dade de apresentar as suas preocupações sobre a matéria em reunião 

com a Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças. Junto do Banco 
de Portugal a ASFAC defendeu que a formação dos intermediários 
seja ministrada pelas Associações do setor financeiro.

2.6.3. Mediador de crédito
A Associação acompanhou o trabalho desenvolvido pelo Mediador de 
Crédito – responsável pela resolução de conflitos, entre consumidores 
e instituições financeiras, inerentes à gestão de crédito.

2.6.4. Grupo de trabalho CRC
Mais uma vez a Associação participou na reunião anual do Grupo  
de Trabalho da CRC – Central de Responsabilidades de Crédito do Banco  
de Portugal – contribuindo com sugestões que visem o aperfeiçoa-
mento da base de dados.

2.6.5. Gestão de incumprimento – PARI e PERSI
Tal como previsto no Memorando de Entendimento acordado entre 
o Estado e a Troika, a propósito da gestão do incumprimento, foi 
criado um novo regime denominado PARI (Plano de Ação para  
o Risco de Incumprimento) e PERSI (Procedimento Extrajudicial  
de Regularização de Situações de Incumprimento). A ASFAC não só 
participou na consulta pública sobre o tema, como esteve presente 
nas reuniões efetuadas pelo Banco de Portugal e pelo Secretário 
de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional, assim como 
no Conselho Nacional de Consumo.

2.6.6. Revisão do regime legal de mora
A propósito das alterações legislativas ao diploma acima mencio-
nado, a ASFAC participou na consulta pública e apresentou os seus 
contributos ao regulador e à tutela. 

2.6.7. Pagamento do IUC
As diligências feitas pela ASFAC junto do Ministério da Justiça 
para a revisão do Regime do Registo Automóvel tiveram como 
objetivo a garantia que seja possível a transmissão unilateral  
da propriedade após o contrato de locação financeira. De salientar 
que as Associadas da ASFAC foram alvo de milhares de euros em 
coimas porque os clientes não transferiam para si a titularidade 
das viaturas automóveis, continuando ao encargo das financeiras 
o pagamento do IUC – Imposto Único de Circulação. 

2.6.8. Sistemas de pagamentos
A Associação participou no Fórum promovido sobre o Banco  
de Portugal sobre sistemas de pagamentos e mecanismos 
extra-judiciais de resolução de conflitos. 

2.6.9. Infrações cometidas nas auto-estradas
Foram estabelecidos contatos junto do INIR – Instituto de  
Infra-Estruturas Rodoviárias e da Secretaria de Estado dos Trans-
portes e Comunicações para assegurar a resolução de casos  
de Associadas que indevidamente foram alvo de execuções.

2.6.10. Pró-rata do IVA
A ASFAC acompanhou os resultados dos processos de impugnação 
judicial interpostos a algumas Associadas pela Administração Fiscal, 
relativos ao pró-rata do IVA, para poder requerer ao Secretário de Es-
tado dos Assuntos Fiscais a retificação da errónea interpretação feita.

2.6.11. Crédito concedido a empresas
A propósito da consulta promovida pelo Banco de Portugal sobre 
a regulamentação do crédito a empresas, a Associação emitiu um 
parecer que enviou ao regulador.
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A ASFAC tem, no âmbito da responsabilidade social do setor que 
representa, investido fortemente na promoção da literacia financeira 
em Portugal ao longo dos últimos anos. Ciente da necessidade de 
melhorar os conhecimentos financeiros dos portugueses, com 
base na experiência do setor, a Associação foi pioneira na área 
da educação financeira. Corria o ano de 2005 quando a ASFAC 
começou a abordar publicamente a importância de se elevar os 
níveis de literacia financeira dos portugueses de forma a capacitar 
para a autonomia financeira. Na altura, a educação financeira não 
era vista como uma necessidade para a população portuguesa. Foi 
um trabalho progressivo, até que a sociedade percebesse o quanto 
era fundamental. Com o passar dos anos a necessidade começou 
a ser percecionada por muitos públicos, designadamente, pelas 
escolas e pelos media, começando a surgir mais projetos neste área, 
nomeadamente, de instituições financeiras. Para a perceção desta 
necessidade também contribuíram os vários estudos feitos em 
Portugal, especificamente pela ASFAC em 2008 – sobre a relação 
dos portugueses com o dinheiro e com o crédito – e, em 2011, 
pelo Banco de Portugal, assim como estudos a nível internacional 
que deixaram transparecer a importância da educação financeira. 
A crescente complexidade dos produtos financeiros, a par da crise 
económica a nível mundial, também contribuiu que o tema ganhasse 
ainda mais impacto junto das populações. 
Desde que começou a trabalhar na área da educação financeira,  
o número de projetos e de parcerias tem vindo a subir ao longo 
dos anos, assim como o reconhecimento nacional e internacional  
do trabalho que tem sido desenvolvido. A aceitação da ASFAC como 
membro afiliado da rede internacional de educação financeira da 
OCDE é disso um claro exemplo. Por outro lado, há que destacar 
a frequência com que a Associação participa em conferências  
e congressos de educação financeira a nível internacional sendo, 
muitas vezes, a única instituição nacional presente. 
Entendendo a educação financeira como um conjunto de compe-
tências a desenvolver, independentemente da situação económica, 
classe social, do género ou religião, a ASFAC tem vindo a desenvolver  
diversos projetos. Abaixo estão elencados todos os que decorreram 
no ano de 2012.

1. FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Câmara Municipal de Loures – Gabinete de Educação
Na sequência do protocolo já estabelecido com a autarquia, mas agora 
em parceria com o Gabinete de Educação, foram realizadas diversas 
ações de formação junto dos alunos e professores do Agrupamento 
de Escolas de Camarate sobre a gestão do orçamento familiar e como 
preparar e gerir um orçamento. Foi também ministrada uma formação 
para pais e encarregados de educação sobre as competências-chave 
da edução financeira: poupar, gastar e doar. Os alunos do 3.º e 4.º anos 
da EB1/JI de Fetais também participaram, a convite da Associação, 
no workshop “A participar também se aprende a poupar” realizado 
no Dia da Formação Financeira.

Associação SER+, Cascais
Foi dada continuidade à parceria já existente e dada mais 
formação aos técnicos e aos utentes desta Instituição Particular 
de Solidariedade Social, beneficiários do Rendimento Social 
de Inserção. A importância de elaborar um orçamento familiar  

e o desenvolvimento das capacidades para a gestão equilibrada  
do dinheiro foram os principais temas da formação. 

Escola Secundária de São Martinho do Porto
Os alunos que frequentam o curso profissional técnico de ges-
tão, nos três anos do ensino secundário, assistiram a uma 
palestra conduzida pela ASFAC sobre a importância de fazer 
e gerir um orçamento para o equilíbrio das finanças pessoais, 
hábitos de poupança, comportamentos negativos de consumo 
e cartões de crédito e débito.

Agrupamento de Escolas Lindley de Cintra – Escola Secundária 
do Lumiar
Os alunos dos cursos técnicos profissionais, cursos de educação 
e formação e ensino secundário regular assistiram a uma palestra 
cujo tema foi “A educação financeira para adolescentes”. Mais uma 
vez foram frisados temas como a importância de fazer e gerir um 
orçamento, assim como as competências básicas face ao dinheiro.

Colégio Campo de Flores
Foi dada continuidade à parceria existente e ministrada formação 
a professores, pais e alunos das três turmas do terceiro ano do 
ensino básico que frequentam a escola. As ações de formação têm 
como grande objetivo a valorização das atitudes e comportamentos 
relacionados com o dinheiro, nomeadamente, como gastar, poupar, 
doar e ter consciência de que o dinheiro é um bem de troca.

Escola Secundária Daniel Sampaio
Dando continuidade ao projeto iniciado anteriormente, foi feita  
a avaliação dos conhecimentos e ferramentas adquiridas e testada 
a sua aplicação no dia-a-dia. Para o efeito, foi lançado um desafio 
aos alunos para, em colaboração com os professores de economia 
e matemática, de elaborarem um “Orçamento do Estado”, discutindo 
o projeto em aula. 

Agrupamento de Escolas Fernando Namora
No âmbito da parceria com a AFLATOUN, foi feita formação  
a cerca de 230 alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo sobre 
os princípios básicos da educação financeira. 

ACAF – Associação das Comunidades Auto-Financiadas
A ASFAC participou no projeto Comer Junto, uma iniciativa da 
Fundação EDP que decorreu no concelho da Amadora, através 
de uma ação de formação aos cerca de 100 participantes com  
o objetivo de promover a alimentação saudável e económica.

Instituto de Apoio à Criança
No âmbito da parceria já existente, e dando continuidade ao Projeto 
RUA, foi dada formação às turmas do PIEF (Programa Integrado 
de Educação e Formação) do Agrupamento de Escolas Fernando  
Pessoa sobre a importância do plano de gastos, assim como  
a respetiva preparação, gestão, e identificação de comportamentos 
negativos de consumo.

Escola Secundária de Alcochete
Durante a “Semana Consumerista”, organizada pela instituição de 
ensino, a ASFAC deu uma palestra sobre educação financeira e com-
portamentos negativos de consumo às turmas de 10.º e 11.º anos.
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2. PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO FINANCEIRA

A ASFAC participou nas reuniões das Comissões de Acompanha-
mento do Plano Nacional de Formação Financeira cujo objetivo  
é identificar prioridades e necessidades de formação, assim como  
a disponibilização de recursos e a promoção de atividades e projetos 
de educação financeira.

O Plano Nacional de Formação Financeira é um projeto promovido 
pelos supervisores na área financeira – Banco de Portugal, 
Instituto de Seguros de Portugal e Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários – que pretende contribuir para a melhoria dos 
conhecimentos dos portugueses na área financeira, tendo em 
atenção os diversos públicos-alvo.

3. SEMINÁRIOS E EVENTOS

Ciclo de Conferências Intermunicipais Consumo Sustentável
A Secretária-Geral e Coordenadora do Programa de Educação 
Financeira da ASFAC participou, enquanto oradora no workshop 
“Consumo sustentável que futuro?”, no ciclo de conferências 
organizado pelos municípios de Almada, Palmela e Seixal.

Participação no Dia Nacional da Formação Financeira
A Associação participou ativamente na comemoração do Dia  
da Formação Financeira e, simultaneamente, no Dia Mundial da 
Poupança, uma iniciativa do Plano Nacional de Formação Financeira 
que decorreu a 31 de outubro em Lisboa e no Porto. 

No evento, a ASFAC apresentou uma peça de teatro intitulada 
“Alice e João no País das Finanças”, desenvolveu um workshop sobre 
poupança denominado “A participar também se aprende a poupar”, 
destinado aos alunos do primeiro ciclo, e apresentou atividades  
e jogos sobre empreender e poupar para jovens adolescentes. 

No total, estiveram envolvidos 2.081participantes nas ações 
de formação e seminários. Contudo, e porque maioritariamente  
o público-alvo são profissionais ligados ao ensino – que irão aplicar os 
conhecimentos adquiridos no seu quotidiano – o alcance da formação 
ministrada é muito superior, prevendo-se impacto em 12.860 pessoas.

4.FORMAÇÃO À DISTÂNCIA

Dado o crescente número de pedidos de formação, e das mais 
variadas zonas do país, a ASFAC apostou no desenvolvimento 
de dois cursos de educação financeira: um para consumidores  
e outro para formadores. Ambos funcionam à distância, através  
da metodologia e-learning que permite a qualquer pessoa aprender 
ao seu ritmo, em qualquer horário e em qualquer parte do país. 
Este projeto foi desenvolvido em conjunto com a UNYLYEA – uma 
plataforma de educação e formação à distância lançado pela LeYa 
e que conta com a parceria de diversas universidades e entidades 
formadores – e foi lançado publicamente no evento organizado pelo 
Plano Nacional de Formação Financeira, a 31 de outubro de 2012.

5. WEBLETTER “TER EM CONTA”

Durante o ano de 2012 a ASFAC continuou a editar e distribuir 
mensalmente a webletter de educação financeira e finanças 
pessoais, designada “Ter em Conta”, aos seus subscritores. Esta 
publicação aborda temas de educação financeira e finanças 
pessoais de um modo simples e recorrendo, sempre que possível, 
a casos concretos. Também são comuns as dicas para poupar nas 
mais variadas situações do dia-a-dia.



CApítulo iii
Enquadramento Legal
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1. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO CRéDITO ESPECIALIZADO 
EM PORTUGAL

O crédito especializado, em Portugal, tem sofrido importantes 
evoluções ao longo dos tempos, tanto do ponto de vista das 
instituições como na perspetiva dos consumidores.

As instituições financeiras têm desenvolvido e apresentado novos,  
e cada vez mais sofisticados, produtos financeiros e que vão cada vez 
mais ao encontro das reais necessidades dos consumidores. Estes,  
por outro lado, estão cada vez mais informados e naturalmente 
mais exigentes.

Esta evolução, cujas linhas principais seguidamente apresentaremos, 
é acompanhada, e muitas vezes impulsionada, pelos novos diplomas 
legislativos e demais normas ditadas pelas entidades competentes.

1.1. Evolução geral
Até ao ano de 1979, competia aos Decretos-Lei n.º 490/71,  
de 11 novembro e n.º 451/75, de 21 de agosto, a regulação  
do regime jurídico aplicável às vendas a crédito, sujeitando as 
vendas a prestações de bens de consumo a normas contratuais 
precisas e à prestação de informações ao consumidor sobre o custo 
total do crédito.

A emissão de cartões de crédito e a celebração de contratos  
de utilização destes eram regulamentadas pela Portaria n.º 360/73, 
de 23 de maio, completando desta forma o enquadramento jurídico 
do crédito ao consumo até 1979.

Estes diplomas tinham como principais objetivos:
• Controlar a inflação; e
• Moderar a procura, através da imposição de um montante 

mínimo de desembolso inicial e de prazos máximos para 
pagamento das prestações.

Ainda neste período foi publicada a Portaria n.º 401/77, 
de 4 de julho, que estabelece as taxas de juro aplicáveis ao 
crédito concedido através de cartões de crédito, bem como 
as taxas de penalização máximas aplicáveis a este tipo de 
crédito. Mantendo-se os objetivos de proteção do consumidor, 
controlo de inflação e moderação da procura, foi revisto em 
1979 o sistema vigente até então, tendo sido publicados  
dois diplomas – Decreto-Lei n.º 457/79, de 21 de novembro, 
e a Portaria n.º 602/79 do mesmo dia – que, ao revogarem os 
anteriores decretos-lei, estabeleceram em seu lugar:

I. O regime das vendas a prestações de bens e serviços de 
consumo duradouro;

II. Requisitos do contrato de vendas a prestações e dos 
contratos equiparados;

III. A redução a escrito dos contratos de valor igual ou superior 
a 10.000$00;

IV. O registo obrigatório das operações de vendas a prestações 
por instituições de crédito e sociedades parabancárias;

V. O limite mínimo do desembolso inicial de 30%;
VI. Prazo máximo de reembolso do remanescente – 18 meses;
VII. O valor mínimo das prestações mensais;
VIII. Limites máximos das taxas de juro aplicáveis.

Também em 1979 é publicado o regime da locação financeira 
através dos Decretos-Lei n.º 135/79, de 18 de maio, e n.º 171/79, 
de 6 de junho, no entanto, este tipo de sociedades só iniciou a sua 
atividade em 1981 devido às restrições resultantes do regime  
de vendas a prestações vigente.

Em 1985 publica-se a Portaria n.º 607/85, de 20 de setembro, 
que estabelece o rol de bens e serviços cuja venda a prestações 
se encontrava vedada ou que era especialmente admitida, que, 
por sua vez, é revogada pela Portaria n.º 466-A/87, de 3 de junho.

Esta portaria vem restringir os termos e limites da realização de 
vendas a prestações ao encurtar o prazo máximo para reembolso  
do remanescente para 12 meses, ao dificultar as condições  
e crédito dos bens considerados não essenciais e ao atualizar  
os valores mínimos das prestações mensais. Esta última também 
revogou a Portaria n.º 602/79, de 21 de novembro. Ainda em 
1987 o Sistema de Compra em Grupo, desenvolvido pelo mercado 
como forma de ultrapassar as restrições às vendas a prestações, 
é objeto do Decreto-Lei n.º 393/87, de 31 de dezembro, que 
veda a faculdade das sociedades administradoras de compras em 
grupo concederem qualquer tipo de crédito. A seguinte alteração 
relevante ao regime do crédito especializado registou-se em 1989 
com a publicação das Portarias n.º 229-A/89, de 18 de março,  
e n.º 328/89, de 8 de maio. Estes diplomas surgem como medidas 
anti-inflacionistas e como promotores de moderação do consumo 
e aumento da poupança através de, nomeadamente:

I. Uma elevação do montante mínimo de desembolso inicial 
para 50%;

II. Um aumento do valor mínimo das prestações mensais;
III. Uma liberalização da taxa de juro e encargos correlativos 

aplicáveis;
IV. Uma restrição do universo de bens suscetíveis de serem 

vendidos a prestações;
V. Uma aplicação deste regime às vendas a prestações  

de automóveis ligeiros de passageiros.

Estas portarias foram seguidas pela aprovação do Regime das 
Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito, previsto  
no Decreto-Lei n.º 49/89, de 22 fevereiro, que surgiu para garantir 
que o desenvolvimento da atividade de financiamento de aquisições 
a crédito seguisse as linhas orientadoras do Governo, que passavam 
pela moderação ao consumo, abrandamento da inflação, bem como 
pela separação da atividade destas com as vendas a prestações 
 e com o sistema de compras em grupo.

Em 1991 é transposta para o ordenamento jurídico português  
a Diretiva do Crédito ao Consumo, através do Decreto-Lei n.º 359/91, 
de 21 de setembro, que estabelece o Regime do Crédito ao Consumo.

E, em dezembro de 1992, duas Diretivas comunitárias são emiti-
das com o propósito de harmonizar as legislações bancárias dos 
Estados-membros, que são transpostas através da criação do 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 
(RGIC) alcançada com a publicação do Decreto-Lei n.º 298/92, de 
31 de dezembro, que elevou ao estatuto de instituições de crédito 
as SFAC, as Sociedades de Locação Financeira e as Sociedades 
Emitentes e Gestoras de Cartões de Crédito.
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A liberalização das vendas a prestações só foi realizada em 1994, 
com a revogação do Decreto-Lei 457/79, de 21 de novembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 63/94, de 28 de fevereiro, que dá novo 
fôlego ao já iniciado processo de liberalização dos movimentos 
de capitais e consolida o processo de abrandamento da inflação, 
bem como o reconhecimento de que a proteção dos consumidores 
se encontrava assegurada pelo Regime do Crédito ao Consumo 
publicado em 1991.
Finalmente em 1995 são criados os novos regimes das SFAC 
(Decreto-Lei n.º 206/95 de 14 de agosto), das Sociedades  
de Locação Financeira (Decreto-Lei n.º 72/95 de 15 de abril) 
e das Sociedades Emitentes e Gestoras de Cartões de Crédito 
(Decreto-Lei n.º 166/95 de 15 de julho), aplicáveis até aos 
nossos dias com algumas alterações.

De forma a permitir a concretização de projetos empresariais  
de reagrupamento de atividades financeiras, numa única entidade 
jurídica, sem ter de passar pela constituição de uma empresa 
com o estatuto de banco e por forma a existir uma espécie de 
instituição de crédito que, nomeadamente, possa desenvolver 
todas as atividades hoje permitidas às sociedades de locação 
financeira, às sociedades de factoring e às sociedades financeiras 
para aquisições a crédito, foram criadas em 2002 as Instituições 
Financeiras de Crédito (IFIC), através do Decreto-Lei n.º 186/2002, 
de 21 de agosto.

Comprovada que está a proliferação jurídica no âmbito dos mercados 
bancários e financeiros, torna-se necessário enunciar a legislação 
aplicável aos diferentes tipos de instituições de crédito.

2. INSTITUIÇõES DE CRéDITO

a) Bancos
Os Bancos, enquanto instituições de crédito por excelência, têm 
a sua atividade regulada pelo Regime Geral das Instituições  
de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92,  
de 31 de dezembro (RGIC), encontrando-se a sua atividade sujeita 
a supervisão pelo Banco de Portugal.

b) Instituições Financeiras de Crédito (IFIC)
Apesar da atividade das IFIC estar sujeita às normas instituídas 
no RGIC, a sua criação deve-se em particular ao Decreto-Lei  
n.º 186/2002, de 21 de agosto.

As IFIC, enquanto instituições de crédito, têm por objeto a prática 
da totalidade das operações permitidas aos Bancos, com exceção 
da receção de depósitos. De resto, a única diferença entre aquelas 
e os Bancos. Por tais razões, as IFIC regem-se obrigatoriamente 
pelas disposições aplicáveis às instituições de crédito do RGIC  
e da legislação complementar.

c) Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito (SFAC)
Tal como as restantes instituições de crédito do sistema financeiro 
português, as SFAC têm a sua atividade enquadrada por legislação 
específica, nomeadamente pelo RGIC e pelo Regime Jurídico das SFAC 
(Decreto-Lei n.º 206/95, de 14 de agosto), sendo a sua atividade 
supervisionada pelo Banco de Portugal. 

O RGIC estabelece o regime jurídico das sociedades financeiras  
em geral e das instituições de crédito em particular, onde se inserem 
as SFAC, regulando o processo de estabelecimento e exercício  
da sua atividade (administração, fiscalização e supervisão).

d) As Sociedades de Locação Financeira (Leasing)
As Sociedades de Locação Financeira (SLF) regem-se pelo disposto 
no RGIC, bem como no Regime Jurídico das SLF (Decreto-Lei n.º 72/95, 
de 15 de abril e alterado pelos Decretos-Lei nºs 285/2001, de  
3 de novembro e Decreto-Lei n.º 186/2002, de 21 de agosto) e no 
Regime Jurídico do Contrato de leasing (Decreto-Lei n.º 149/95 de  
24 de junho, alterado pelos Decretos-Leis nº 265/97, de 2 de outubro, 
285/2001, de 3 de novembro e 30/2008, de 25 de fevereiro),  
para além da habitual sujeição à supervisão do Banco de Portugal.

O que individualiza este tipo de sociedades é precisamente o seu  
objeto. As sociedades de locação financeira têm por objeto 
principal a cessão, mediante retribuição, do gozo temporário de 
uma coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída por indicação 
dos seus clientes, e que estes poderão comprar, decorrido  
o período acordado, por um preço determinado contratualmente 
ab initio ou determinável mediante simples aplicação de critérios 
predeterminados – valor residual.

E) As Sociedades de Cessão Financeira (factoring)
Relativamente às sociedades de factoring, a sua atividade 
encontra-se regulamentada não só no RGIC, mas também 
no Regime Jurídico das Sociedades e Contratos de Factoring 
(Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de julho, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 186/2002, de 21 de agosto). Como não podia deixar de ser,  
a sua atividade está igualmente sujeita à supervisão do Banco  
de Portugal. O objeto das sociedades de factoring é precisamente 
a atividade de cessão financeira que consiste na aquisição de 
créditos a curto prazo, derivados da venda de produtos ou da 
prestação de serviços. Porém, cabem igualmente no escopo da 
sua atividade a prestação de serviços complementares, tais como  
o estudo de risco de crédito, apoio jurídico, comercial, contabilístico 
e à gestão dos créditos transacionados.

3. REGIME JURíDICO DOS CONTRATOS

3.1. Dos Contratos de Crédito ao Consumo
Nos últimos anos, registou-se um significativo desenvolvimento  
do fenómeno do crédito ao consumo, a que corresponde um 
crescimento notório da oferta e adoção de novas formas de crédito. 
O crédito ao consumo permite aos consumidores que dispõem de um 
rendimento médio adquirirem bens móveis corpóreos e acederem ao 
fornecimento de serviços, a que de outro modo não teriam acesso.

No domínio da proteção dos direitos dos consumidores – na qual 
a ASFAC tem desempenhado um papel fundamental – importa 
garantir uma informação completa e verdadeira ao consumidor, 
suscetível de contribuir para uma correta formação da vontade 
de contratar. Para o efeito, tornou-se imprescindível regular as 
condições em que se realiza a publicitação do crédito, tendo sido 
estabelecidos mecanismos que permitem ao consumidor conhecer 
o custo total do crédito que lhe é oferecido.
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O regime jurídico do crédito ao consumo constante do Decreto-Lei  
n.º 133/2009, de 2 de junho (já alterado pelo Decreto-Lei  
n.º 72-A/2010, de 18 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2013,  
de 28 de março) define o seu âmbito de aplicação por via da  
consagração do critério de delimitação negativa. Ou seja, 
consagrou um conjunto de situações aos quais o regime dos 
contratos de crédito ao consumo não é aplicável, nomeadamente, 
em razão dos montantes envolvidos nas operações, em função da 
natureza da operação ou por já disporem de regimes específicos.

Por contrato de crédito entende-se o instrumento pelo qual um 
credor concede ou promete conceder um crédito no exercício 
da sua atividade comercial ou profissional. Não obstante  
a abrangência desta definição legal, o regime jurídico supra 
referido não se aplica a uma vasto conjunto de situações, entre 
as quais destacamos as seguintes:
• Contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre coisa imóvel 

ou por outro direito sobre coisa imóvel; 
• Contratos de crédito cuja finalidade seja a de financiar a aquisição 

ou a manutenção de direitos de propriedade sobre terrenos  
ou edifícios existentes ou projectados; 

• Contratos de crédito cujo montante total de crédito seja inferior 
a (euro) 200 ou superior a (euro) 75 000; 

• Contratos de locação de bens móveis de consumo duradouro que 
não prevejam o direito ou a obrigação de compra da coisa locada, 
seja no próprio contrato, seja em contrato separado; 

• Contratos de crédito sob a forma de facilidades de descoberto 
que estabeleçam a obrigação de reembolso do crédito no prazo 
de um mês; 

• Contratos de crédito em que o crédito seja concedido sem juros 
e outros encargos; 

• Contratos de crédito em que o crédito deva ser reembolsado no 
prazo de três meses e pelo qual seja devido o pagamento de 
encargos insignificantes, com excepção dos casos em que o credor 
seja uma instituição de crédito ou uma sociedade financeira; 

• Contratos de crédito cujo crédito é concedido por um empregador 
aos seus empregados, a título subsidiário, sem juros ou com 
TAEG inferior às taxas praticadas no mercado, e que não sejam 
propostos ao público em geral;

• Contratos de crédito exclusivamente garantidos por penhor 
constituído pelo consumidor.

3.2. Do Contrato de Locação Financeira (leasing)
O contrato de leasing é aquele pelo qual uma das partes se obriga, 
mediante retribuição, a ceder à outra o gozo temporário de uma 
coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída por indicação desta, 
e que o locatário poderá comprar, decorrido o período acordado, 
por um preço nele determinado ou determinável mediante simples 
aplicação dos critérios nele fixados. À data, podem ser objeto do 
contrato de leasing quaisquer bens suscetíveis de serem dados em 
locação. Atualmente, o Regime Jurídico do Contrato de leasing resulta 
das normas constantes do Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de junho, 
alterado pelos Decretos-Leis nº 265/97, de 2 de outubro, 285/2001, 
de 3 de novembro e 30/2008 de 25 de fevereiro.

3.3. Do Contrato de Cessão Financeira (factoring)
Atualmente, no que respeita aos requisitos de forma do contrato  
de factoring, o legislador optou por não instituir excessivas 
exigências, tendo sido abolida a regulamentação legal extensiva 
existente anteriormente.

Não obstante, o Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de julho (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 186/2002, de 21 de agosto), relativo às socie-
dades de cessão financeira, dedica os artigos 7.º e 8.º ao contrato 
e seu funcionamento.

Na ausência de um conjunto alargado de normas, os usos  
e costumes das instituições de crédito permitem identificar  
um conjunto de best practices determinadas em função do regime 
jurídico da cessão de posição contratual no Direito Civil Português.

3.4. Dos Contratos Financeiros à Distância
O Decreto-Lei n.º 95/2006, de 29 de maio (alterado pelo De-
creto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro, pela Lei n.º 46/2011, 
de 24 de junho, pela Lei n.º 14/2012, de 26 de março e pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2012, de 07 de novembro) que estabelece 
o regime jurídico aplicável aos contratos celebrados à distância 
com consumidores relativos a serviços financeiros, que a lei 
define como qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, 
de investimento ou de pagamento ou relacionado com a adesão 
individual a fundos de pensões abertos.
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1. A SUPERVISÃO DO BANCO DE PORTUGAL NO ÂMBITO 
DA ATIVIDADE ExERCIDA PELAS ASSOCIADAS DA ASFAC

Como já foi referido, o enquadramento legal da atividade dos 
Bancos, IFIC, SFAC, SLF e SF resulta da articulação entre o disposto 
no RGIC e os diplomas específicos que criam essas figuras.
Essas atividades encontram-se ainda submetidas a um conjunto 
alargado de disposições regulamentares, competindo ao Banco 
de Portugal exercer a supervisão nos termos que iremos expor 
seguidamente.

É da competência do Banco de Portugal exercer a supervisão das 
instituições de crédito, sociedades financeiras e outras entidades 
que lhe estejam legalmente sujeitas, nomeadamente estabele-
cendo diretivas para a sua atuação, nos termos da legislação que 
rege a supervisão financeira. Assim, os Bancos, IFIC, SFAC, SLF  
e SF, enquanto instituições de crédito, estão sujeitos à supervisão 
do Banco de Portugal.

Enquanto órgão supervisor, compete ao Banco de Portugal 
acompanhar a atividade das instituições de crédito, vigiar pela 
observância das normas que disciplinam a atividade daquelas, 
emitir recomendações para que sejam sanadas as irregularidades 
detetadas, tomar providências extraordinárias de saneamento  
e sancionar as infrações. 

Quando considere necessário, o Banco de Portugal pode ainda exigir 
a realização de auditorias especiais, por entidade independente 
por si designada, a expensas da instituição auditada. É através 
da emissão de avisos, instruções e cartas-circulares que o Banco 
de Portugal disciplina a atividade das instituições de crédito, 
nas matérias objeto de supervisão. Na verdade, são estes 
importantes instrumentos os efetivos reguladores do setor do 
crédito especializado, uma vez que concretizam os diplomas 
legais base, que pelo caráter genérico não regulamentam 
totalmente o setor.

2. A SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL

A supervisão comportamental tem como escopo a promoção  
de mecanismos de tomada de decisões racionais e conscientes 
pelos clientes, com vista à proteção dos seus interesses, contribuin-
do assim para a estabilidade, eficiência e regular funcionamento 
do sistema financeiro. Trata-se de um conjunto de mecanismos 
que visam fundamentalmente resgatar a confiança dos clientes 
num sistema financeiro fortemente abalado pela crise financeira 
internacional desencadeada em 2008.

De acordo com o relatório do Banco de Portugal sobre a supervisão 
comportamental relativa a 2012, o último relatório publicado à data 
de elaboração deste Anuário, verifica-se que foram implementadas 
várias medidas estruturantes para o desenvolvimento da super-
visão e regulamentação comportamental, com impacto direto  
nas atividades das instituições de crédito. Por outro lado, foram 
publicados vários instrumentos regulamentares sobre a publici-
dade, os preçários e os deveres de informação na comercialização  
dos produtos bancários. 

Do ponto de vista da supervisão, e segundo aquele relatório,  
o Banco de Portugal efetuou diversas inspeções às instituições  
de crédito visando avaliar o cumprimento das normas legais e regu-
lamentares aplicáveis ao setor. Para o efeito, o Banco de Portugal 
realizou inspeções “on site” e ou “off site”. Chama-se a atenção 
para o facto de as inspeções “on-site” poderem assumir a forma 
de “cliente mistério”, ou de inspeções “credenciadas”, feitas por um 
inspetor credenciado pelo Banco de Portugal.

Estas inspeções permitem ao Supervisor ter uma noção clara  
e abrangente das diversas fases do relacionamento das institui-
ções de crédito com o cliente bancário e perceber o rigor e a forma 
como as informações estão a ser disponibilizadas, se estão a ser 
prestadas informações obrigatórias em fase pré-contratual, que 
tipo de informações consta dos contratos, bem como o acompa-
nhamento dado ao cliente durante a vigência do contrato.

Como prova do empenho do Banco de Portugal na implementação 
das regras de supervisão comportamental refira-se que em 2012 
foram realizadas 3970 ações de inspeção, envolvendo matérias 
relacionadas com o crédito à habitação, crédito ao consumo, preçá-
rios, depósitos e serviços de pagamento. Foi igualmente fiscalizado  
o cumprimento das taxas máximas em vigor nos contratos de crédito 
aos consumidores.

Durante o ano de 2012 e de acordo com a Síntese Intercalar  
das Actividades de Supervisão Comportamental, destacam-se as 
ações de fiscalização das campanhas publicitárias relativas a produtos 
e serviços financeiros, tendo sido analisadas 4942 campanhas que 
corresponde a uma média mensal de 412 ações de fiscalização, sendo 
mais de metade (60%) referente a produtos do crédito ao consumo, 
onde se incluem os contratos de crédito pessoal, crédito automóvel  
e leasing, cartões de crédito, etc.

Ainda no que toca às ações de fiscalização das campanhas 
publicitárias refira-se que a atuação do Banco de Portugal assenta 
numa fiscalização a posteriori, com excepção das campanhas de 
depósitos indexados e duais, que, por disposição legal, têm de ser 
previamente aprovadas. 

As normas comportamentais objeto de supervisão por parte  
do Banco de Portugal, dizem respeito às seguintes matérias:

i. Deveres de prestar informações aos clientes;
ii. Regras sobre apreciação de reclamações;
iii. Regras sobre o livro de reclamações;
iv. Deveres de conduta;
v. Adoção de Códigos de Conduta;
vi. Regras sobre preçário;
vii. Regras relativas à publicidade;

3. A SUPERVISÃO PRUDENCIAL

As obrigações das Associadas da ASFAC no domínio da super-
visão prudencial decorrem de um conjunto de normas que  
o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal elaboram, 
desenvolvem e alteram (Portarias, Avisos, Instruções, etc.), de 
conteúdo eminentemente técnico, que impõem obrigações 
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cujos objetivos básicos são os de garantir a solidez financeira 
das instituições destinatárias, assegurando a sua liquidez  
e solvabilidade. 

De acordo com um princípio geral de prudência, as instituições de cré-
dito devem aplicar os fundos de modo a assegurar a todo o tempo 
níveis adequados de liquidez e solvabilidade.

Procurando respeitar este princípio geral, a lei determina um 
conjunto de normas prudenciais sobre matérias específicas, que 
devem ser observadas pelas instituições de crédito e sociedades 
financeiras em geral.

Estas normas prudenciais respeitam a um conjunto alargado  
de matérias, nomeadamente:

i. Adequação de fundos próprios;
ii. Rácio de Solvabilidade;
iii. Disponibilidade mínima de caixa;
iv. Reservas mínimas;
v. Adiantamento sobre lucros;
vi. Dever de prestar informação ao Banco de Portugal (infor-

mação estatística, informação periódica prudencial, mapa 
de pessoal e estabelecimentos no decursos da atividade, 
informação relativa ao secretário das sociedades anóni-
mas, notificação de operações realizadas com filiais da 
mesma empresa-mãe e branqueamento de capitais);

vii. Provisões;
viii. Controlo interno de erro e fraudes;
ix. Operações sujeitas a registo no Banco de Portugal (abertura 

de agências, alteração dos membros dos órgãos sociais, 
estabelecimento de filiais em Estados-membros da UE);

x. Participações financeiras qualificadas;
xi. Contabilidade;
xii.  Centralização de informação sobre riscos de crédito;
xiii. Operações de refinanciamento junto do Banco de Portugal;
xiv. Titularização de créditos e juros;
xv. Acumulação de cargos; entre outras.

4. CÁLCULO DOS JUROS

As instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal 
são obrigadas a publicitar os diversos elementos informativos 
referentes a juros, comissões e taxas anuais efetivas aplicáveis 
aos diferentes produtos financeiros. Entrou em vigor no dia 1 de 
janeiro de 2010 o Aviso n.º 8/2009 que veio regular este dever 
de informação. Manteve a obrigação de informar o consumidor 
sobre o número de dias subjacente ao cálculo de juros, bem como 
dos critérios de arredondamento das taxas de juro utilizados 
pela instituição.

Este Aviso aplicável às instituições financeiras de crédito e às socie-
dades financeiras com sede ou sucursal em território nacional impõe 
que seja facultado um Folhete de Taxas de Juro, que deve estar  
sempre actualizado e que deverá conter as seguintes menções: 

i. As taxas representativas de todas as espécies de operações 
de crédito que habitualmente pratiquem;

ii. A taxa de juro preferencial (prime rate), quando, na prática 
comercial da instituição, este indicador seja utilizado;

iii. Os indexantes, incluindo a taxa básica, utilizados nas ope-
rações de crédito com taxa variável, identificados pelas 
respectivas designações;

iv. Os critérios de arredondamento das taxas de juro utilizados 
pela instituição nas operações de concessão de crédito.

v. Ainda no que toca aos juros e na sequência da entrada em 
vigor do novo regime jurídico do crédito ao consumo, aprovado 
pelo Decreto-lei n.º 133/2009 de 2 junho, o Banco de Portugal 
passa a divulgar o valor das taxas máximas que podem ser 
aplicadas pelas Instituições de Crédito nos diversos contratos 
de crédito aos consumidores. Trata-se de uma medida que 
decorre do disposto do artigo 28.º do referido diploma legal.

Note-se que será considerado usurário o contrato de crédito cuja TAEG, 
no momento da sua celebração, exceda em um terço as TAEGs máximas 
divulgadas pelo Banco de Portugal. Nestes termos, deve-se considerar 
como automaticamente reduzida para os limites máximos, a TAEG que 
os ultrapasse, sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal.
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1. ENDIVIDAMENTO, RÁCIO DE ENDIVIDAMENTO
E TAxA DE ESFORÇO

A atual situação económica e financeira tem originado não só 
a diminuição do poder de compra, como o aumento do nível de 
incumprimento das famílias portuguesas. Destaca-se o facto de  
o desemprego ser a principal causa do incumprimento, ou seja, o não 
pagamento das prestações creditícias dentro do prazo acordado. 
Verifica-se assim que algumas famílias se encontram em situação de 
sobreendividamento. Considera-se que estão em situação de sobre-
endividamento as famílias cujos rendimentos não são suficientes 
para fazer face às despesas contratadas.

É frequente considerar-se o rácio de endividamento como o indica-
dor que avalia a situação das famílias. No entanto, este rácio é um 
indicador macro económico que dita a capacidade dos consumidores 
liquidarem as suas dívidas num determinado período de tempo. 
Exemplificando. No caso das famílias que contratam um crédito para 
aquisição de habitação, cujo prazo de amortização poderá ascender 
aos 50 anos, não faz qualquer sentido considerar o total da dívida  
(a 50 anos) versus o total dos rendimentos durante um ano. Fazendo 
estas contas, uma família poderá ter um rácio de endividamento 
superior a 1000% e não estar em dificuldades financeiras, já que 
tudo depende da sua taxa de esforço.

A Taxa de Esforço é o indicador que reflete se as famílias estão 
em dificuldades para cumprir os seus compromissos, uma vez que 
analisa os rendimentos das famílias num determinado período de 
tempo face ao serviço de dívida. Para evitar situações difíceis do 
ponto de vista financeiro, esta taxa não deve ser superior a 30%, 
no entanto, tudo depende dos rendimentos da família. Assim, 
antes de recorrer ao crédito, qualquer consumidor deve analisar  
a sua própria capacidade financeira para perceber se poderá contrair 
o empréstimo, sem que isso coloque em causa a sua estabilidade 
financeira. As instituições financeiras, na sua análise de risco de 
crédito, além deste tipo de avaliações também recorrem às bases 
de dados do Banco de Portugal – que agora contemplam informação 
positiva e negativa – e da Credinformações.

2. GESTÃO DE CRéDITO

2.1. O Pré-contencioso

As instituições de crédito fazem um elevado esforço para tentar 
chegar a acordo com os clientes devedores e resolver os problemas 
de incumprimento com os quais se deparam. Isto porque os clientes 
incumpridores acarretam custos adicionais para as empresas, 
os quais são decorrentes dos processos judiciais que estes lhes 
possam interpor. As diferenças entre os métodos de abordagem ao 
consumidor podem ditar o sucesso ou insucesso nas tentativas de 
recuperação de crédito, pretendendo as instituições ter êxito nas 
abordagens e evitar o recurso aos tribunais.

2.2. Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI)

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, 
as instituições de crédito foram obrigadas a implementar 

procedimentos que permitem o acompanhamento regular  
dos contratos de crédito, de modo a tentar prevenir situações  
de incumprimento.

Alertadas pelo cliente para um potencial incumprimento as ins-
tituições de crédito devem proceder à avaliação da capacidade 
financeira do seu cliente e, sempre que possível, propor-lhe um 
plano de pagamentos alternativo.

2.3. Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações 
de Incumprimento (PERSI)

Em 2012 foi também instituído o modelo de negociação previsto 
no Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações 
de Incumprimento (PERSI) que visa facilitar a obtenção de um 
acordo entre o cliente e a instituição de crédito para regularização  
de situações de incumprimento, evitando o recurso aos tribunais.

Este processo aplica-se à generalidade dos contratos de crédito 
celebrados pelas instituições de crédito, com exceção dos 
contratos de locação financeira. De acordo com este processo,  
é da responsabilidade da instituição de crédito iniciar o PERSI 
perante um incumprimento do cliente, não sendo necessária  
a formulação de qualquer pedido por parte do mesmo. 

2.4. O Contencioso

Seguidamente serão abordados os procedimentos que as instituições 
de crédito especializado ao consumo podem recorrer para cobrança dos 
créditos dos seus clientes.

2.4.1 A cobrança otimizada
As novas realidades do mercado de crédito especializado e as 
exigências do mesmo conduziram a uma reformulação do processo 
executivo, tendo sido criados novos instrumentos: o processo de 
injunção e processo de cumprimento de obrigações pecuniárias. 
Estes processos especiais têm uma grande relevância para  
a atividade das Associadas da ASFAC, em particular no que diz 
respeito à cobrança de dívidas de montantes baixos.

2.4.2. O Processo de injunção
É necessário recorrer aos meios judiciais, sempre que o contato 
direto e amigável realizado pelo departamento de gestão de crédito 
da instituição de financiamento não surta o efeito pretendido, isto 
é, a regularização do valor em dívida.

A cobrança coerciva inicia-se com um Processo de Injunção, o qual 
é mais rápido que uma ação declarativa. A final, e não existindo 
oposição pelo devedor, é atribuída força executiva ao requerimento 
judicial, nos mesmos termos de uma sentença judicial, pelo qual se 
impõe o cumprimento das obrigações pecuniárias de valor inferior a 
15.000,00 euros, no que diz respeito a dívidas de particulares, não 
existindo limite de montante no que concerne a dívidas comerciais 
entre empresas.

2.4.3. Ação declarativa especial para cumprimento de obrigações 
pecuniárias emergentes de contratos
Este procedimento também tem por objeto, tal como o descrito 
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anteriormente, exigir o pagamento das obrigações financeiras 
emergentes de contratos de valor igual ou inferior a 5.000,00 
euros. A distinção entre este procedimento e a Injunção reside 
essencialmente na tramitação processual específica que este meio 
judicial envolve.

2.4.5. Ação executiva para o pagamento de dívida
O credor pode recorrer à Ação Executiva para o Pagamento de 
Dívida quando possui um título/documento ao qual é conferida força 
executiva nos termos da lei. Com este procedimento, o credor pode 
obter o pagamento dos seus créditos através dos bens do devedor.

Este é um método muito eficaz para a recuperação dos créditos em 
dívida por parte das empresas de concessão de crédito, visto que 
exerce forte pressão sobre devedores que são assim confrontados 
com a possibilidade de perderem os seus bens pessoais. É usual que 
o devedor efetue o pagamento das suas obrigações financeiras 
em atraso, quando enfrenta a possibilidade de ter os seus bens 
penhorados e alvo de venda judicial. Para as instituições de crédito, 
esta é uma solução benéfica, pois evita os aumentos das custas 
judiciais e o prolongamento do processo em tribunal, tendo em 
conta que o devedor cede com alguma facilidade.
Habitualmente este método de recuperação de créditos em atraso 
é utilizado por instituições financeiras que pretendem reaver o bem 
adquirido através do crédito, ou que concederam um financiamento 
mais elevado.

3. SEGURO DE PROTEÇÃO AO CRéDITO

Com o objetivo de assegurar o cumprimento das prestações de 
um financiamento, pode ser subscrito um seguro de proteção de 
crédito, que poderá ser acionado sempre que o tomador do seguro 

vir o seu rendimento afetado por situações imprevisíveis, como são, 
por exemplo, o desemprego involuntário, morte ou incapacidade 
temporária absoluta para trabalhar, quer seja por acidente, doença 
ou hospitalização. Nos casos de morte ou invalidez absoluta e 
definitiva, a entidade seguradora liquida a totalidade do capital em 
dívida. Nos casos de desemprego involuntário ou incapacidade tem-
porária para trabalhar, a seguradora liquida as prestações mensais 
até o devedor poder novamente cumprir com as suas obrigações.

Este é um produto vantajoso para as partes envolvidas no  
contrato: a entidade financeira e o cliente. Para a instituição de 
crédito, há uma clara redução do risco de incumprimento, visto 
que, no caso de o cliente não cumprir o pagamento das pres-
tações mensais, a seguradora assume essa responsabilidade.  
O cliente, por seu lado, fica protegido contra situações inesperadas 
que lhe afetem o rendimento, estando os seus compromissos 
financeiros sempre assegurados.

Embora não seja obrigatório, este seguro é fundamental,  
em especial com a atual conjuntura económica onde o risco  
de desemprego involuntário é uma ameaça real e constante.  
A subscrição deste produto deve ser realizada aquando da con-
tratação do crédito ao consumo. Assim, como se recomenda  
a análise e a avaliação de várias propostas de financiamento,  
o cliente também deve consultar várias propostas de seguros 
de proteção de crédito. Em Portugal existem várias seguradoras  
a operar nesta área.

Sempre que o subscritor do seguro for alvo de uma situação 
abrangida no contrato deverá entrar em contado imediatamente 
com a seguradora de modo a desenvolver os mecanismos 
necessários à resolução da situação, evitando assim as prestações 
em atraso.
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1. AS CONDICIONANTES ECONóMICAS DE 2012 

Este capítulo tem por fontes autoridades económicas e financeiras 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 
Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu, Comissão 
Europeia, Banco de Portugal, entre outras), bem como analistas  
de referência a nível nacional e internacional. 

O ano de 2012 ficou marcado por uma desaceleração da atividade 
económica, tanto a nível mundial (passando de um crescimento  
de 3,7% em 2011 para 3% em 2012), como a nível da zona 
euro. Nesta zona do globo onde Portugal se insere, a queda foi 
particularmente acentuada, já que após um avanço de 1,5% em 
2011, verificou-se uma recessão de -0,5% no Produto Interno 
Bruto (PIB). 
Portugal foi dos países que mais contribuiu para esta queda, 
tendo registado uma contração da economia de 3,2%, agravando 
consideravelmente a sua atividade económica. Em 2011, ano em 
que foi feito um pedido de ajuda externa por parte do Governo, 
que resultou na disponibilização de um pacote de financiamento 
de 78 mil milhões de euros, pela União Europeia (EU), Banco 
Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI),  
o PIB recuou 1,6%. 
Em 2012, Portugal assistiu ao deterioramento dos seus principais 
indicadores, com quebras significativas no consumo público (-4,4%) 
e privado (-5,6%), enquanto a taxa de desemprego atingiu um pico 

de 15,7%. No mesmo período, as exportações abrandaram o seu 
ritmo de crescimento, passando de 5,8% para 3,3%. 
As medidas de contenção orçamental implementadas no âmbito 
do PAEF - Programa de Assistência Económica e Financeira, não 
trouxeram os resultados esperados, ao mesmo tempo que não 
foi conseguido o cumprimento das metas do défice estabelecidas 
(ver gráfico em baixo). 
No conjunto dos países da zona euro, destaque para Espanha, que 
prosseguiu a trajetória de contração de atividade económica iniciada 
no final de 2011. O PIB caiu 1,4%, refletindo o enfraquecimento 
da procura interna e a deterioração das condições do mercado 
de trabalho. O desemprego, que ascendeu aos 26%, penalizou 
fortemente o consumo privado. 
Nos Estados Unidos, a economia acelerou o crescimento para 2,2%, 
após um avanço de 1,8% em 2011. O consumo privado cresceu 
moderadamente, com uma melhoria tendencial do sentimento das 
famílias. Contudo, o investimento enfraqueceu, refletindo baixos 
níveis de confiança dos empresários e uma elevada incerteza em 
relação ao quadro orçamental. 
No Japão, assistimos à saída da contração económica de -0,6%  
em 2011, para um crescimento de 2%, enquanto a China abrandou  
o ritmo de crescimento de 9,3% para 7,8%.
Também o Brasil atenuou os avanços de 2,7% em 2011, para au-
mentar apenas 1%, o que levou o Governo a alterar o foco da sua 
política económica, passando a privilegiar medidas orientadas para  
a recuperação do investimento ao longo dos próximos anos. 

2.  OS PRINCIPAIS MERCADOS EUROPEUS  
 
RETOMA AGUARDADA EM 2014

O clima de incerteza na Europa mantém-se. A tão aguardada retoma 
económica tarda em aparecer, com os principais indicadores dos 
maiores mercados europeus a piorarem em 2012. 
Na zona euro, registou-se uma contração de 0,5% do PIB, depois 
de um crescimento de 1,5% em 2011. Ao mesmo tempo, o abran-
damento da atividade económica, causado pela implementação de 
medidas de austeridade, deixou muitos europeus sem trabalho. A 
taxa de desemprego na Zona Euro tem aumentado todos os anos, 
tendo chegado aos 11,2% em 2012. Grécia, Espanha e Portugal 
são os países que mais enfrentam este problema, com o número 
de desempregados a ultrapassar largamente a média europeia.

Só uma retoma económica, que se espera ganhar ritmo em 2014, 
pode mitigar este problema que está a causar grandes problemas 
sociais em diversos países. 
O Fundo Monetário Internacional espera que esta reforma seja 
impulsionada por políticas expansionistas do Banco Central 
Europeu, que possam compensar o impacto negativo na economia 
das restrições orçamentais. 

No que diz respeito ao crédito ao consumo, segundo os dados da 
EUROFINAS, o crédito concedido na Europa para consumo pessoal 
caiu 2,58% face ao ano de 2012, cifrando-se nos 163.490 milhões 
de euros. O crédito pessoal caiu 5,96% e o crédito revolving desceu 
1,46%. Já o crédito no ponto de venda registou uma tendência 
inversa, tendo subido 2,8%. 

EVOLUÇÃO DO DéFICE ORÇAMENTAL PORTUGUêS 
Fonte Eurostat, INE e Orçamento de Estado 2012
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O montante concedido para a compra de veículos subiu 3,2%  
em 2012 face ao ano anterior, tendo atingido os 69.704 milhões 
de euros. Esta subida foi maior nos carros usados do que nos carros 
novos, com 5,1% e 2%, respetivamente. A aquisição de veículos 
comerciais para uso pessoal cresceu 4%, tendo os montantes 
financiados para aquisição de outro tipo de veículos caído 1,8%. 
Em conjunto, o crédito para consumo pessoal e o crédito automóvel 
representaram 233 mil milhões de euros em 2012.

No crédito automóvel, Portugal obteve a segunda maior quebra, 
de 35%, apenas ultrapassado pela República Checa (48%).  
No crédito para consumo pessoal, a descida foi menor, fixando-se 
nos 9%. 
Do lado oposto, as maiores subidas do crédito para consumo 
pessoal verificam-se na Suécia (77%) e Noruega (21%).  
No crédito automóvel destacam-se, com subidas na ordem  
dos 28%, a Dinamarca e Malta. 

A maior economia da Zona Euro consegue escapar à recessão, 
embora com crescimentos modestos, abaixo de 1%. Apesar da 
solidez da economia alemã, sentem-se os efeitos negativos da 

conjuntura europeia. Ao nível do desemprego, a Alemanha pode 
orgulhar-se de ter uma das taxas mais baixas da Europa, prevendo-
se que esta se mantenha nos 5,4% em 2013. 

CRéDITO AO CONSUMO EM 2012 (Valores em milhares de euros) 
Fonte: EUROFINAS 2012

ALEMANHA -Principal economia escapa à recessão

Crédito ao consumo Crédito automóvel TOTAL

Valor acumulado Novos contratos Valor acumulado Novos contratos Valor acumulado Novos contratos

Itália 82.912 38.235 25.103 8.779 108.015 47.014

França 60.503 25.765 16.246 7.208 76.749 32.973

Reino Unido 46.464 46.502 32.481 20.669 78.945 67.171

Espanha 8.562 14.288 12.893 4.703 21.455 18.991

Alemanha 50.831 20.758 38.653 16.542 89.484 37.300

Alemanha  2011 2012 2013* (previsão)

PIB 3,0 0,7 0,4

Taxa de desemprego 5,6 5,4 5,4

Inflação 2,5 2,1 1,1

Saldo orçamental (%PIB) -0,8 0,2 -0,2

Balança de transações correntes 5,3 6,4 6,3

CRéDITO EM CARTEIRA NA EUROPA 
Fonte EUROFINAS. (valores em milhões de euros)
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A ajuda internacional pedida pela Espanha para recapitalizar  
o sistema bancário privado não evitou a entrada em recessão da 
economia. Este ano prevê-se um ligeiro agravamento para -1,5%. 

Mas o maior desafio desta economia, a par do défice orçamental, 
é a redução do desemprego. Mais de um quarto da população 
espanhola não têm trabalho, um valor apenas superado pela Grécia. 

ESPANHA - Desemprego atinge valores dramáticos

Espanha 2011 2012 2013*

PIB 0,4 -1,4 -1,5

Taxa de desemprego 21,7 26,2 26,5

Inflação 3,1 2,4 1,5

Saldo orçamental (%PIB) -9,4 -10,6 -6,5

Balança de transações correntes -3,7 -0,9 1,6

A economia francesa entrou oficialmente em recessão no quarto 
trimestre de 2012, prevendo-se para este ano uma queda de 0,1% 

do PIB. A contribuir para este desempenho estão o decréscimo  
das exportações e do investimento das empresas. 

FRANÇA - Economia entra em recessão

França 2011 2012 2013*

PIB 2,0 0,0 -0,1

Taxa de desemprego 9,7 10,6 11

Inflação 2,3 2,2 0,8

Saldo orçamental (%PIB) -5,3 -4,8 -3,9

Balança de transações correntes -2,6 -1,8 -1,6

A economia italiana, terceira maior da Zona Euro, encontra-se no 
mais longo período de recessão dos últimos 20 anos. As previsões 

de contração do PIB têm sido revistas em baixa, embora se espere 
um decréscimo menos acentuado em 2013, face ao ano anterior. 

ITÁLIA - Maior recessão dos últimos 20 anos

Itália 2011 2012 2013*

PIB 0,4 -2,4 -1,3

Taxa de desemprego 8,4 11,2 11,5

Inflação 2,9 3,3 1,3

Saldo orçamental (%PIB) -3,8 -3,0 -2,9

Balança de transações correntes -3,1 -0,5 1,0

Com projeções modestas de crescimento do PIB, o Reino Unido 
implementou um programa forte de redução das despesas 
públicas. O plano para a recuperação da economia britânica  

a longo prazo não escapou a várias medidas de austeridade.  
No campo do desemprego, as taxas têm-se mantido constantes, 
prevendo-se para este ano uma taxa de 7,7%. 

REINO UNIDO - Programa para crescimento económico

Reino Unido 2011 2012 2013*

PIB 1,0 0,3 0,6

Taxa de desemprego 8 7,7 7,7

Inflação 4,5 2,8 2,8

Saldo orçamental (%PIB) -7,8 -6,3 -6,8

Balança de transações correntes -1,3 -3,7 -2,7
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O crédito clássico é concedido para diversos fins, sendo que a aqui-
sição de meios de transporte é o principal destino dos valores 
concedidos, a representar 66,8% dos montantes financiados neste 
tipo de financiamento. Como seria de esperar, a quebra de pedidos 
de crédito para a aquisição de meios de transporte sofreu uma 
descida de 35,4% no ano de 2012 face ao período homólogo.  
A aquisição de artigos para equipar o lar é a segunda maior fatia dos 

destinos do crédito clássico, com 19,8%, tendo apresentado uma 
quebra de 19,8%. O crédito pessoal, financiamento atribuído sem 
que o contratante tenha de indicar qual o seu destino, representa 
11,3% do total do crédito clássico e registou uma quebra de 24,7%. 
O crédito hipotecário, o financiamento de equipamento e os outros 
tipos de crédito apresentam valores residuais, cuja influência no 
total do crédito clássico atribuído em 2012 foi praticamente nula.

Em 2012 celebraram-se 365.517 contratos de crédito clássico. Este 
número é 19,9% inferior ao registado no ano de 2011. A quebra 
foi mais acentuada nos contratos celebrados com empresas do que 

com particulares, com descidas de 36,5% e 19,5%, respetivamente. 
Em termos absolutos, foram registados 358.158 contratos de 
crédito clássico com particulares e 7.359 com empresas.

3. O MERCADO PORTUGUêS

Durante o ano de 2012 o crédito especializado concedido pelas 
Associadas da ASFAC caiu 21,5% face ao ano de 2011. De salientar 
que já em 2011 a queda tinha sido de 20% face ao ano de 2010.
No total, foram concedidos 3.467 milhões de euros pelas Associa-
das da ASFAC. Apesar de quase todos os tipos de crédito terem 
apresentado descidas, o crédito clássico e o crédito stock foram os 
que mais caíram, com quebras de 31,6% e 20,1%, respetivamente. 
Estes dois tipos de crédito são os que mais peso têm no total de 

crédito concedido, com o crédito concedido a fornecedores para  
a reposição de stocks a representar 44,5% do total do financia-
mento e o crédito clássico 34,4%. O crédito clássico a particulares, 
vulgarmente designado por crédito ao consumo, desceu 30,5%.  
Já o crédito clássico a empresas, que representa apenas 8% deste 
tipo de crédito, desceu 42,2%.
Além das quebras sentidas no crédito clássico e no crédito stock, 
também o crédito revolving – que representa 21,1% do total do 
crédito concedido pelo setor – registou uma quebra, apesar de ser 
menos acentuada, na ordem dos 2%. 

 ASFAC dezembro 2012  

2011 2012 Evol. hom. %

1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 4.º Trim. Total ano Repart. %

Crédito clássico 486.735 437.955 442.716 376.474 1.743.881 310.811 292.902 298.802 289.427 1.191.944 -23,1 -31,6 34,4

… Part. (conssumo) 445.732 386.861 394.116 343.188 1.569.897 287.336 266.728 272.993 264.290 1.091.347 -23,0 -30,5 91,6

… Empresas 41.004 51.094 48.600 33.287 173.984 23.476 26.174 25.810 25.137 100.597 -24,5 -42,2 -8,4

Outros 398 290 169 119 977 96 114 1.782 122 2.114 1,9 116,5 0,1

Fornec (Stock) 591.155 535.905 404.251 399.748 1.931.059 435.078 363.689 339.190 404.323 1.542.280 1,1 -20,1 44,5

Créd. Revolving 183.430 172.255 180.657 207.413 743.755 175.454 172.955 182.337 200.399 731.145 -3,4 -1,7 21,1

Total 1.261.718 1.146.405 1.027.793 983.755 4.419.672 921.440 829.660 822.111 894.271 3.467.482 -9,1 -21,5 100,0

MONTANTES CONCEDIDOS EM CRéDITO, POR TIPO DE CRéDITO CONCEDIDO 
(Em milhares de euros)

 ASFAC dezembro 2012  

2011 2012 Evol. hom. %

1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 4.º Trim. Total ano Repart. %

Meios transp. 351.611 309.129 313.165 259.344 1.233.248 211.206 199.391 200.525 184.977 796.099 -28,7 -35,4 66,8

Lar 76.253 69.072 76.103 72.581 294.008 56.087 55.473 58.776 65.319 235.655 -10,0 -19,8 19,8

Equipamento 3.810 3.289 2.322 385 9.806 256 151 263 308 978 -20,1 -90,0 0,1

Crédito pessoal 49.103 50.413 43.721 36.084 179.320 37.046 33.219 33.631 31.182 135.079 -13,6 -24,7 11,3

Créd. hipotecário 661 1.349 2.505 2.329 6.844 1.033 125 0 0 1.158 -100,0 -83,1 0,1

Outros 5.298 4.704 4.902 5.751 20.654 5.184 4.544 5.607 7.641 22.975 32,9 11,2 1,9

Total 486.735 437.955 442.716 376.474 1.743.881 310.811 292.902 298.802 289.427 1.191.944 -23,1 -31,6 100,0

REPARTIÇÃO DO CRéDITO CLÁSSICO COM BASE NO VALOR, POR TIPO DE PRODUTO FINANCIADO
(Em milhares de euros)
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4. PERSPETIVAS PARA 2013

As projeções do Banco de Portugal (BdP) para a economia nacional, 
no Boletim de Primavera, apontam para uma contração do PIB em 
2012 de 2,3%, melhorando em 2014 para um crescimento de 1,1%. 
A confirmarem-se as estimativas, o próximo ano significará o fim da 
recessão económica e o início do crescimento. Opinião partilhada 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), embora preveja um 
crescimento apenas de 0,6% em 2014. Para este ano, as previsões 
do FMI estão em linha com o BdP. 

De acordo com o BdP, esta evolução deverá ser acompanhada por uma 
aceleração das exportações, uma vez que se admite uma recuperação 
da atividade económica nos principais mercados de destino das 
exportações portuguesas. Após um aumento das exportações  
de 2,2%, em 2013, é esperado um avanço de 4,3% em 2014. 
A evolução do consumo privado, que em 2012 foi de -5,6%, deverá 
continuar a ser condicionada pelas perspetivas desfavoráveis 
para o rendimento disponível dos consumidores, num contexto de 
deterioração das condições no mercado de trabalho e do impacto 
das medidas de consolidação orçamental. Contudo, o BdP estima 
uma melhoria em 2013 e 2014, com o consumo privado a cair 
-3,8% e -0,4%, respetivamente. 
É esperada uma estabilização da procura interna em 2014 (0,4%), 
depois de uma forte queda nos anos anteriores (-7,0% em 2012 
e -4,2% em 2013). 
Relativamente à inflação, estima-se que a taxa de crescimento do índice 
harmonizado de preços no consumidor se situe nos 0,7%, passando 
para 1% em 2014, num contexto em que as pressões inflacionistas, 
quer internas, quer externas, deverão ser muito reduzidas. 
A nível mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa 
as suas projeções, no seu relatório de maio, face ao que tinha previsto 

em janeiro. Contudo, apesar desta revisão, a organização continua  
a acreditar ser possível assistirmos a uma retoma da atividade eco-
nómica ainda no decorrer deste ano. É esperado um crescimento  
da economia mundial na ordem dos 3,3%, em 2013, e 4% em 2014. 
No entanto, o FMI identificou alguns riscos, sendo os principais  
o agravamento dos défices nos EUA e Japão e a vulnerabilidade 
da zona euro. 
A zona euro é, aliás, a zona do globo em relação à qual o FMI 
apresenta maiores preocupações. Aqui, o Fundo explica que as 
projeções para 2013 foram revistas em baixa porque a fraqueza 
do crescimento passou da periferia para o centro. O FMI prevê  
uma contração da economia nesta zona de 0,3%, em 2013, face  
à quebra anterior estimada em 0,1%. Entre os países mais afeta-
dos estão a França e a Itália, que viram as suas previsões corrigidas 
em 0,4 pontos percentuais no espaço de apenas três meses.  
Também a incerteza vivida no Chipre, país que viu aprovado  
um plano de resgate de 10 mil milhões de euros, contribui para  
as preocupações na zona euro. 
O Japão foi um dos poucos países que viu as suas projeções serem 
revistas em alta, numa altura em que o Banco do Japão anunciou 
que vai aumentar o ritmo de compra mensal de dívida do Governo 
japonês. Neste país, é esperada uma taxa de crescimento de 1,6% 
e 1,4%, em 2013 e 2014. 
Nos Estados Unidos, prevê-se um avanço da economia em 1,9% este 
ano e 3% em 2014.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), os países emergentes, designados por BRIC, vão 
crescer em média 4,3% este ano, acelerando para 5,3% no próximo 
ano. A China lidera a lista com uma projeção de 7,8% para 2013 e 8,4% 
para 2014. Já a Índia deverá registar crescimentos de 5,7% e 6,6%. Para  
a Rússia e o Brasil são esperados crescimentos na ordem dos 3%, tanto 
para este ano como para o próximo. 

Já o valor médio dos contratos de crédito clássico desceu mais nos 
particulares do que nas empresas, 13,6% e 9% respetivamente. Assim,  

o valor médio do contrato de crédito clássico rondou os 3.047 euros  
com particulares e 13.670 euros com empresas.

 ASFAC dezembro 2012  

2011 2012 Evol. hom. %

1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 4.º Trim. Total ano Repart. %

Crédito clássico 115.954 106.605 117.732 116.217 456.508 87.974 83.895 90.666 102.983 365.17 -11,4 -19,9 100,0

… Part. (conssumo) 113.286 103.225 114.488 113.923 444.922 86.268 81.934 88.825 101.132 358.158 -11,2 -19,5 98,0

… Empresas 2.668 3.380 3.244 2.294 11.586 1.706 1.961 1.841 1.851 7.359 -19,3 -36,5 2,0

CONTRATOS CELEBRADOS DE CRéDITO CLÁSSICO
(Em unidades)

 ASFAC dezembro 2012  

2011 2012 Evol. hom. %

1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total ano 4.º Trim. Total ano

Crédito clássico 4.198 4.108 3.760 3.239 3.820 3.533 3.491 3.296 2.810 3.261 -13.2 -14.6

… Part. (conssumo) 3.935 3.748 3.442 3.012 3.528 3.331 3.255 3.073 2.613 3.047 -13.2 -13.6

… Empresas 15.369 15.116 14.981 14.510 15.017 13.761 13.347 14.019 13.580 13.670 -6.4 -9.0

VALOR MéDIO DE CONTRATOS CELEBRADOS DE CRéDITO CLÁSSICO
(Em euros)
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As Associadas

Banco BNP Paribas Personal Finance  •  Banco Credibom  •  Banif Mais • Banco Primus • Banco Santander 

Consumer Portugal • Banco Santander Totta • Banque PSA Finance, Sucursal Portugal • BBVA Instituição 

Financeira de Crédito, S.A. • BMW Bank GmbH Sucursal Portuguesa • BPN Crédito, I.F.I.C., S.A. • Caixa 

Leasing e Factoring, I.F.I.C.  •  Cofidis • CrediAgora - Instituição Financeira de Crédito, S.A. • Deutsche 

Bank (Portugal), S.A. • FCE Bank PLC • FGA CAPITAL – I.F.I.C. PORTUGAL, S.A. • GE Consumer Finance, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A. • G.M.A.C - Instituição Financeira de Crédtio S.A. • Mercedes-Benz  

Financial Services Portugal – Instituição Financeira de Crédito, S.A. • Financeira El Corte Inglês EFC, S.A. • 

Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A. • Oney - Instituição de Crédito S.A. • Pastor 

Servicios Financieros, Estabelecimento Financiero de Crédito S.A. • RCI Banque, Sucursal Portugal • 

SOFINLOC, Instituição Financeira de Crédito, S.A. • Volkswagen Bank
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CApítulo Viii
As Aderentes

BNP Paribas Cardif Portugal, ACE  •  CPP – Card Protection Plan 

Credinformações - Informações de Crédito, Lda.  •  Genworth Financial Insurance Company Limited
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