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Formação do setor
A ASFAC reafirmou a sua aposta 
na formação do setor, tendo 
realizado um conjunto de workshops 
ministrados pelo Banco de Portugal, 
em novembro de 2013, sobre 
publicidade a produtos e serviços 
bancários, gestão de reclamações e 
regime do crédito aos consumidores. 
Por outro lado, a Associação 
incentivou a realização de ações nas 
áreas de negociação e recuperação 
de crédito, liderança e gestão de 
equipas e organização pessoal.

Ano Marcante 
em Várias Latitudes

Conselho Nacional de Consumo 
A ASFAC tornou-se membro de 
pleno direito do Conselho Nacional 
de Consumo, tendo representado o 
setor do financiamento especializado 
em todas as consultas promovidas 
por este seu parceiro institucional. A 
integração formal da Associação no 
CNC - entidade independente, de 
consulta, ação pedagógica e preventiva 
em matérias relacionadas com o 
interesse dos consumidores – vem 
reconhecer a importância da atividade 
do financiamento especializado. Neste 
fórum de debate e diálogo estão 
presentes a Administração Central, o 
Instituto do Consumidor, associações 
de consumidores e associações 
empresariais relacionadas com o 
consumo, como é o caso da ASFAC.

Dia Mundial da Poupança
A ASFAC criou uma ação inédita 
em Portugal e no estrangeiro para 
celebrar o Dia Mundial da Poupança. 
Denominada “Linhas da Poupança”, 
a iniciativa, que teve por cenário 
o Metro de Lisboa, contou com a 
participação de alunos do 1.º ciclo, 
que sensibilizaram os passageiros 
para as regras da poupança eficaz.

Educação Financeira
A Associação tem desenvolvido um 
trabalho ímpar no campo da educação 
financeira que tem sido reconhecido 
nacional e internacionalmente. A sua 
atuação distingue-se por assentar 
na economia comportamental, uma 
ciência que dá primazia aos aspetos 
psicológicos do indivíduo e aos inputs 
da sociedade onde se insere. Só com 
uma análise profunda aos fatores 
psicológicos e da envolvente social 
dos consumidores é que é possível 
perceber as razões das suas decisões 
financeiras. Na sua formação, a ASFAC 
leva cada formando a analisar o seu 
próprio comportamento e perceber 
como o pode alterar para conseguir 
uma melhor relação com o dinheiro.

Imposto Único de Circulação
Tendo em vista eliminar os 
problemas sentidos por particulares 
e empresas quando são 
indevidamente notificados para o 
pagamento do IUC - Imposto Único 
de Circulação -, a ASFAC apresentou 
à Ministra da Justiça e ao Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais 
proposta de alteração do regime 
do registo automóvel para permitir 
a possibilidade de transmissão 
unilateral da propriedade após o final 
do contrato de locação financeira. 

A ASFAC nos media
O interesse dos órgãos de 
comunicação social pelos temas 
relacionados com o crédito 
especializado e a educação 
financeira é cada vez maior, sendo 
a ASFAC fonte de informação 
privilegiada para os jornalistas 
que trabalham esta área, e que 
reconhecem na Associação uma 
voz autorizada, credível e - por isso 
mesmo - indispensável. Ao longo 
do ano, a ASFAC participou em 11 
emissões do programa Sociedade 
Civil, da RTP2, dedicados à 
educação financeira, nomeadamente 
sobre poupança, educação 
financeira das crianças, negociação 
de empréstimos e gestão do 
orçamento.
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Em 2013, o índice de confiança dos portugueses começou a melhorar e a 
confiança dos empresários acompanhou esta tendência. O comportamento  
dos consumidores refletiu este indicador, tendo aumentado o consumo privado. 
As vendas de automóveis, por exemplo, revelaram crescimento nos últimos três 
meses do ano. 

Apesar de não ser direta e imediata, a melhoria dos indicadores económicos e 
da confiança dos portugueses tem impacto no consumo e, consequentemente, 
na atividade do financiamento especializado do mesmo, desenvolvida pelo setor 
que a ASFAC representa.

Os nossos indicadores de 2013 dão nota, exatamente, de um ligeiro aumento 
do crédito concedido. Apesar de ser um sinal ténue, uma vez que o total dos 
montantes financiados pelos nossos associados subiu apenas quatro por cento, 
foi uma tendência que se confirmou no primeiro trimestre deste ano, pelo que 
acreditamos que 2014 será o ano da consolidação da retoma económica.

Por fim, destaco o interesse, cada vez maior, da sociedade no tema da 
educação financeira. O trabalho da ASFAC tem sido reconhecido ao mais 
alto nível, tanto nacional como internacional, e o setor está, desde 2005, 
altamente envolvido no aumento da literacia financeira dos portugueses. Este 
reconhecimento só é possível porque também os portugueses estão, cada 
vez mais, atentos e disponíveis para aprofundar os seus conhecimentos nesta 
temática, o que queremos desde já sublinhar pela positiva. 

António Menezes Rodrigues

Presidente da asfac

Legenda (da esquerda para a direita e de baixo para cima): Presidente, Dr. Menezes rodrigues, Membro Honorário; Vice-Presidente, 
Dr. João ibérico, Banco Banif Mais; Eng. Jorge fontes, Banco credibom; Tesoureiro, Dr. Pedro reis, sofinloc;  Vogal, Eng. Martim stock, 
Banque Psa finance; Vogal, Dr. serge  Le Bolès, Banco BnP Paribas Personal finance; Vogal, Dr. nicolas Wallaert, cofidis

Mensagem do Presidente
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Os nossos associados são instituições de crédito, bancos, IFIC, sucursais e filiais que desenvolvem a sua atividade 
na área do financiamento especializado. 
Os membros aderentes são empresas prestadoras de serviços essenciais à atividade, consultoria, desenvolvimento 
de software e proteção do risco.

A ASFAC, por sua vez, é membro da EUROFINAS, European Federation of Finance Houses, que junta as associações 
congéneres de 17 países europeus e do Norte de África. 
O trabalho da EUROFINAS consiste na representação do setor do crédito ao consumo junto das instituições europeias 
e na produção de estudos e informação estatística sobre a atividade, ao mesmo tempo que pretende ser uma plataforma 
de partilha de boas-práticas.

SUPERVISÃO E TUTELA
•	 Participando	ativamente	no	processo	legislativo	

e, regularmente, dando contributos  
e apresentando propostas ao Governo  
e supervisão.

•	 Pertencendo	a	grupos	de	trabalho	relacionados	
com a atividade do setor.

•	 Integrando	o	Conselho	Nacional	de	Consumo.

•	Promovendo	a	autorregulação	do	setor	e	
o cumprimento do Código de Conduta da 
atividade.

ASFAC

ASSOCIADOS
•	 Contribuindo para melhorar o  

desenvolvimento da atividade com 
 formação especializada.

•	 Avaliando	do	ponto	de	vista	ético	e	 
deontológico todos os temas que envolvam 
os associados.

•	 Avaliando	e	gerindo	bases	de	dados	
 relevantes para a atividade dos associados.

•	 Desenvolvendo	mensalmente	a	recolha	
 e divulgação das estatísticas do setor.

SOCIEDADE CIVIL PORTUGUESA
• Aumentando os níveis de literacia financeira 

dos portugueses.

•	 Promovendo	o	reconhecimento	da	atividade.

•	 Divulgando	regularmente	estatísticas	do	setor	
nos meios de comunicação.

•	 Estudando	o	comportamento	dos	
portugueses na área financeira.

REPRESENTATIVIDADE NACIONAL 
E EUROPEIA

• Sendo interlocutor junto de entidades como o 
Instituto Nacional de Estatística, a Direção Geral 
do Consumidor, a Associação Portuguesa de 
Defesa do Consumidor, a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, a Associação de Comércio 
Automóvel, a Associação Portuguesa de Leasing 
e Factoring, a Associação Portuguesa de Bancos, 
a Associação dos Industriais de Aluguer de 
Automóveis sem Condutor, a Confederação do 
Comércio de Portugal, a Associação Portuguesa 
de Empresas de Distribuição, EUROFINAS  
e OCDE.

ASFAC – Missão e Objetivos

Existindo desde 1991, a ASFAC - Associação de Instituições de Crédito 
Especializado procura promover o setor da atividade do crédito ao consumo 
em várias vertentes:

Associados: 28
Membros Aderentes: 4

ASFAC
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O que é a atividade do crédito especializado 
ao consumo?

A vocação do nosso setor é o financiamento da 
aquisição de bens e serviços. O Decreto-Lei 133/2009 
de 2 de junho define o crédito ao consumo como aquele 
que é concedido a pessoa singular ou coletiva que atua 
com objetivos alheios à sua atividade comercial ou 
profissional.

A quem é concedido o crédito?

Normalmente, o crédito é concedido a famílias, mas 
também a empresas, após uma cuidadosa análise 
das condições financeiras dos propostos mutuários, 
que assegura que o crédito é contratado de forma 
responsável, protegendo os interesses de todas as 
partes envolvidas.

Por quem é concedido o crédito ao consumo?

O crédito ao consumo é concedido por instituições de 
crédito especializadas que a lei reconhece como IFIC 
(Instituições Financeiras de Crédito Especializado) ou 
por bancos universais ou especializados. O crédito 
ao consumo é, na sua maioria, oferecido nos pontos 
de venda, através dos chamados intermediários, que 
são as empresas de distribuição, concessionários de 
automóveis, grandes superfícies, comércio tradicional 
ou prestadores de serviços. Isto significa que o 
consumidor tem a possibilidade de aceder ao crédito 
na loja, sendo esta uma das principais vantagens da 
oferta do setor, tanto para os consumidores como 

Atividade do Crédito ao Consumo

para os intermediários, uma vez que permite que a 
transação seja feita, praticamente, com o mesmo 
consumo de tempo do que uma compra que não é 
feita a crédito, o que aumenta quer a eficiência dos 
vendedores, quer a satisfação dos consumidores. 
Esta rapidez é possível dado o desenvolvimento de 
um know-how específico e de estruturas informáticas 
bem apetrechadas que permitem às IFIC fazer uma 
eficiente avaliação do risco na concessão do crédito. 
Também é importante neste processo a relação muito 
próxima que é estabelecida com os pontos de venda. 
É de notar que a decisão de concessão de crédito é 
tomada exclusivamente pelas IFIC, sem intervenção 
dos intermediários. As IFIC oferecem ainda aos seus 
clientes uma gama completa de serviços financeiros 
complementares ao financiamento, como a proteção 
do risco de crédito, apostando na solução global 
mais útil para o cliente.

Que bens e serviços são financiados pelo crédito 
especializado ao consumo?

Meios de Transporte, incluindo carros novos e 
usados de passageiros, comerciais e até motociclos 
e pesado;
bens de linha branca como frigoríficos ou máquinas 
de lavar; bens de linha castanha como mobiliário, 
computadores, televisores ou máquinas fotográficas;
equipamento empresarial; serviços como a educação 
ou a saúde.

Em que moldes pode ser concedido 
o crédito ao consumo?

O crédito ao consumo pode ser concedido enquanto 
crédito clássico de prazo acordado no início do 
contrato, com prestações fixas, ou através do 
crédito revolving, que se caracteriza pela existência 
de um plafond, que poderá, ou não, ser utilizado na 
totalidade. O plafond é atribuído antes da aquisição 
do bem ou serviço. O exemplo mais comum de 
crédito revolving é o crédito concedido através de 
cartão de crédito. 
Outro tipo de crédito concedido pelas associadas 
da ASFAC, embora não seja considerado crédito ao 
consumo, é o chamado crédito de stock ou crédito 
a fornecedores, que permite aos empresários a 
compra de bens para revenda. Este tipo de crédito 
dá a um grande número de empresários do ramo 
da distribuição e revendedores do setor  automóvel 
a possibilidade de alavancarem o seu negócio, 
financiando uma oferta mais ampla de produtos, que 
pode ser determinante para o sucesso da empresa. 
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A SUPERVISÃO DO SETOR

Cabe ao Banco de Portugal exercer a 
supervisão das instituições de crédito, 
sociedades financeiras e outras entidades que 
lhe estejam legalmente sujeitas, nomeadamente 
estabelecendo diretivas para a sua atuação. 

Através da emissão de avisos, instruções e 
cartas-circulares o Banco de Portugal disciplina 
a atividade das instituições de crédito nas 
matérias objeto de supervisão, cabendo-lhe 
acompanhar a atividade, vigiar pela observância 
das normas que disciplinam a atividade 
daquelas, emitir recomendações para que sejam 
sanadas as irregularidades detetadas, tomar 
providências extraordinárias de saneamento, 
sancionar as infrações e exigir, se necessário, 
a realização de auditorias especiais.

Compete, assim, ao Banco de Portugal a 
supervisão comportamental e prudencial 
das entidades acima referidas. A supervisão 
comportamental tem como objetivo a promoção 
de mecanismos de tomada de decisões 
racionais e conscientes pelos clientes, com vista 
à proteção dos seus interesses. 
De acordo com o relatório do Banco de Portugal 
sobre a supervisão comportamental relativa 
a 2013, foram implementadas importantes 
alterações ao quadro legal e regula   mentar dos 
mercados bancários de retalho, que ampliaram 
os direitos dos clientes bancários.
  
De entre as alterações introduzidas, destacam-
se a implementação dos regimes do 
incumprimento, a revisão do regime da mora, 
a extensão do regime do crédito à habitação 
a outros contratos garantidos por hipoteca, as 
alterações ao regime das taxas máximas no 
crédito aos consumidores.

A supervisão prudencial exercida pelo Ministério 
das Finanças e pelo Banco de Portugal, por 
sua vez, visa garantir a solidez financeira das 
instituições destinatárias, assegurando a sua 
liquidez e solvabilidade. De acordo com um 
princípio geral de prudência, as instituições de 
crédito devem aplicar os fundos de modo a 
assegurar a todo o tempo níveis adequados 
de liquidez e solvabilidade.

A AUTORREGULAçÃO DO SETOR

As empresas associadas da ASFAC, com o objetivo 
de promoverem a observação dos mais elevados 
princípios éticos e deontológicos na atividade de 
crédito ao consumo, criaram um Código de Conduta 
que é pioneiro no estabelecimento de uma cultura de 
autorregulação no setor financeiro português.

O Código de Conduta estabelece regras de atuação, 
no desenvolvimento da atividade do setor, para com 
os diferentes agentes. 

No que toca à relação com os clientes, os associados 
deverão agir sempre de forma a manter e reforçar 
a confiança destes no setor, abstendo-se de impor 
condições abusivas ou práticas discriminatórias e 
fornecer informação falsa ou suscetível de os induzir 
em erro, por falta de transparência. 

Os associados deverão ainda manter confidenciais 
os dados dos clientes, salvo autorização escrita 
nos termos da lei, e, empregar zelo e diligência na 
negociação de contratos, tratando os clientes com o 
máximo respeito e lealdade.

Quanto aos seus quadros, os associados deverão 
estar dotados dos meios técnicos e humanos para 
garantir uma eficiente prestação do serviço, devendo 
selecionar os seus colaboradores de acordo com 
critérios que potenciem elevados níveis de aptidão 
profissional e proporcionando-lhes oportunidades 
de formação especializada para aperfeiçoamento, 
modernização e atualização de metodologias de 
trabalho. 

Neste contexto, a subcontratação de serviços não 
deverá deixar de obrigar os associados a uma 
seleção criteriosa que, de igual forma, salvaguarde a 
qualidade e eficiência dos serviços prestados.

Em termos de concorrência, os associados 
deverão abster-se de práticas anti-concorrenciais, 
nomeadamente a utilização abusiva de uma eventual 
posição de liderança de mercado.

Supervisão do Setor     
     e Autorregulação
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Promoção da Atividade do Setor

Com o objetivo de defender os interesses do setor que representa, a ASFAC, 
durante o ano de 2013, acompanhou ativamente os processos legislativos abaixo 
indicados, junto do Banco de Portugal e dos Ministérios das Finanças, Economia 
e Justiça, assim como das respetivas Secretarias de Estado.

1 Regime do Registo Automóvel 
 A interpretação e aplicação do regime do Imposto Único de Circulação, 

no âmbito da revisão do Regime do Registo Automóvel, de forma a 
prever a possibilidade de transmissão unilateral da propriedade findo 
o contrato de locação financeira, evitando o pagamento de coimas 
indevidas por particulares e empresas. Neste contexto, a ASFAC reuniu 
com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e o Instituto de 
Registos e Notariado e manteve contactos com o Ministério da Justiça.

2  O Regime dos Intermediários de Crédito 

 Conjunto com entidades representantes do setor da distribuição 
português: Associação de Comércio Automóvel de Portugal, Associação 
Portuguesa das Empresas de Distribuição e a Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal.

3  Cobrança de comissões 

 Reuniões com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. 

4  Branqueamento de Capitais 

 A ASFAC, além de participar na consulta pública promovida pelo do 
Banco de Portugal, preparou formação a ser dada por esta entidade aos 
associados sobre este tema.

5  Gestão do Incumprimento 

 Participação na consulta pública efetuada pelo Banco de Portugal acerca 
dos diplomas PARI (Plano de Ação para o Risco de Incumprimento) e PERSI 
(Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento). 

6  Alteração do Conceito de Instituição de Crédito 

 Emissão de parecer aquando da consulta pública efetuada pelo Ministério 
das Finanças, tendo também reunido com o regulador para debater o tema 
e dar a conhecer a visão não só dos seus associados, mas também das 
suas congéneres europeias, uma vez que esta alteração acontece na União 
Europeia e não apenas em Portugal. 

Em termos de grupos de trabalho permanentes, além do Conselho Nacional 
de Consumo, a ASFAC teve assento nas reuniões do Grupo de Acompanhamento 
da Central de Responsabilidades de Crédito, do Fórum sobre sistemas de 
pagamento Single European Payment Agreement (SEPA) e do Fórum 
de Supervisão Comportamental promovidas pelo Banco de Portugal. Do lado dos 
consumidores, foi estabelecido diálogo regular com as associações de defesa do 
consumidor, tendo ainda existido a participação em reuniões do Centro Nacional 
de Arbitragem e Mediação de Conflitos de Consumo.
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Em 2013, a ASFAC 
tornou-se membro 
de pleno direito do 
Conselho Nacional do 
Consumo, passando 
formalmente a fazer 
parte deste órgão.
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EDUCAçÃO FINANCEIRA
Uma das prioridades da ASFAC é a Educação Financeira 
dos portugueses, tendo sido desenvolvido um conjunto 
de ações que abrangeram 10 concelhos em colaboração 
com 15 entidades, entre as quais três Instituições 
do Ensino Superior, cinco Escolas e quatro Câmaras 
Municipais.

Todas estas ações contaram com a presença de mais de 
800 pessoas, estimando-se o seu impacto indireto em mais 
de 5000.

A ASFAC acompanhou ainda os trabalhos de 
desenvolvimento do Plano Nacional de Formação 
Financeira, levados a cabo pelos reguladores do setor 
financeiro — o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado 
de Valores Mobiliários e o Instituto de Seguros de Portugal.

Ainda no âmbito da Educação Financeira, a ASFAC distribui 
mensalmente a mais de 1000 subscritores a newsletter 
Ter em Conta, cujas edições podem ser consultadas no site 
da ASFAC, onde poderá também ser subscrita.

Impacto e Responsabilidade Social

Formação de 
formadores de 

Educação Financeira 
para 30 técnicos 

educativos da 
Câmara Municipal 

de Loures.

Ação de 
Educação 

Financeira no 
Colégio Campo 

de Flores para 180 
pais, alunos 

e professores.

Formação a 40 
beneficiários de 

bolsas sociais no 
âmbito do Projeto 

Cozinha com Alma, 
da Junta de Freguesia 

de Cascais.

Formação a técnicos 
e beneficiários do 

Rendimento Social de 
Inserção, integrada 

no trabalho da 
Associação Ser+ 

Cascais.

Participação nas 
III Jornadas da 
Escola Superior 

de Gestão e 
Tecnologias de 

Leiria.

Workshops 
para 70 alunos 
e professores 
das Escolas 

Secundárias dos 
Olivais, no âmbito 
do Projeto RUA.

Participação na 
IV Conferência 

Internacional de 
Educação Financeira 
na Universidade de 

Aveiro.

“Linhas da 
Poupança” com 

alunos da Escola de 
Fetais, em parceria 

com o Metro de 
Lisboa, no dia 

Internacional da 
Poupança.

Participação na 
Conferência “As 
respostas dos 

consumidores ao 
sobreendividamento”, 
organizada pela União 

Geral dos Consumidores 
e Câmara Municipal 

de Setúbal.

Formação a 30 
técnicos de serviço 

social e outros 
profissionais do terceiro 

setor, integrada no 
Contrato Local de 

Desenvolvimento Social 
da Câmara da Moita.

Workshop no 
dia Mundial da 

Poupança na Escola 
Superior de Gestão 
de Idanha-a-Nova.

Participação 
na Conferência 

Nacional de 
Educação Financeira 

da União Geral 
dos Consumidores, 

no Porto.

Ação de Educação 
Financeira no 
Agrupamento 

Vertical Ruy Luis 
Gomes, em Almada, 

para 80 alunos e 
professores.
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PREVENçÃO DA FRAUDE
No âmbito do combate à fraude, a ASFAC organizou 
duas formações para os seus associados em 
colaboração com a Escola da Polícia Judiciária. 
Participaram 50 colaboradores.

Para reforçar o sistema de prevenção de fraude na área 
do crédito especializado, através do recurso indevido 
à utilização de documentos de identificação pessoal 
de terceiros para a contratação de crédito, a ASFAC 
disponibiliza, desde abril de 2013, um formulário para 
preenchimento por particulares em caso de extravio, 
furto, roubo, falsificação, contrafação e utilização ilícita 
de documentos de identificação pessoal. O formulário 
pode ser encontrado no site da ASFAC, na área da 
Prevenção da Fraude.

QUALIDADE DE VIDA MAIS IGUALITáRIA
O crédito ao consumo concedido pelos associados da 
ASFAC é um catalisador importante da democratização 
de uma boa qualidade de vida, pois este permite que o 
consumo não fique apenas dependente dos níveis de 
riqueza de cada consumidor, permitindo a quem tem 
menores níveis de rendimento antecipar rendimento 
futuro, tornando mais igualitário o acesso ao usufruto de 
determinados bens e serviços e, ao mesmo que tempo, 
contribuindo para o crescimento económico.

REDUçÃO DAS EMISSõES DE CO2
No campo do financiamento automóvel, o crédito 
ao consumo permite que haja um maior nível de 
rotatividade na frota automóvel, tanto das empresas, 
como das famílias, tornando raros os casos em que um 
automóvel permanece como propriedade da mesma 
família mais de 6 ou 7 anos. O crédito ao consumo 
acaba por alimentar um ciclo de compra e venda de 
carros usados que, de outra forma, seria interrompido, 
deixando sem compradores muitas viaturas, cujos donos 
ficariam impedidos de comprar uma viatura substituta 
mais recente e, por conseguinte, menos poluente. Na 
União Europeia, os automóveis são responsáveis por 
cerca 19% das emissões de dióxido de carbono, valor 

que é muito superior dentro das cidades. Após 2015, 
o limite imposto aos fabricantes pelo Parlamento 

Europeu será de 125 gr CO2/Km, que será reduzido para 
95 e 70 em 2020 e 2025, respetivamente. Sem acesso a 
crédito automóvel, os consumidores alargariam o tempo 
de vida dos seus automóveis, o que atrasaria no tempo 
o impacto destas medidas ambientais europeias. 

CONTRIbUIçÃO PARA O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
O crédito ao consumo tem um impacto positivo no 
crescimento da economia que se deve, não só ao efeito 
direto que é gerado pela compra dos bens e serviços 
que são financiados, mas também ao efeito multiplicador 
que é causado por essas compras. As compras 
financiadas a crédito são importantes receitas para as 
empresas, nomeadamente as produtoras e distribuidoras 
de bens duradouros e serviços. Algumas indústrias 
nacionais como o mobiliário veriam a sua atividade 
fortemente afetada com uma diminuição do crédito 
ao consumo. 

O crédito ao consumo permite ainda, como já vimos, 
uma maior rotatividade do parque automóvel nacional, 
aumentando toda a dinâmica que gira em volta 
do comércio de automóveis usados e que é muito 
representativa do total de automóveis vendidos em 
Portugal.

A criação de emprego nos setores da distribuição 
e produção de bens de consumo está fortemente 
condicionada pela necessidade de aumentar o nível 
de vendas, tendo o crédito ao consumo um papel 
fundamental nessa recuperação. 

Também os novos postos de trabalho nestes setores 
têm um impacto positivo nas contas públicas, por via da 
redução da despesa pública (subsídios de desemprego 
e outras prestações sociais) e pelo aumento da coleta 
de IRS, IRC e contribuições para a Segurança Social.

Assim, na economia portuguesa, o crédito ao consumo 
tem um papel lubrificador da atividade económica, com 
impacto na recuperação do crescimento económico.
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Das inovações legislativas no setor financeiro, destacamos as 
que diretamente se aplicam à nossa atividade:

DECRETO-LEI N.º 42-A/2013, DE 28 DE MARçO

Face à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 
de junho, relativo ao Regime do Crédito ao Consumo, foram 
estabelecidos pressupostos adicionais para o cálculo da taxa 
anual de encargos efetiva global.

O referido Decreto-Lei introduziu algumas clarificações relati-
vas ao regime dos contratos de crédito aos consumidores e 
procedeu à extensão do âmbito de aplicação desse regime. 
Torna-se assim possível aplicar algumas das suas disposi-
ções aos contratos de crédito, sob a forma de facilidade de 
descoberto com a obrigação de reembolso no prazo de um 
mês, e às ultrapassagens de crédito em que o montante total 
do crédito concedido seja inferior a 200 euros.

Foram ainda atualizadas as regras para a determinação da 
usura nos contratos de crédito aos consumidores e defini-
dos limites máximos para a TAEG aplicável aos contratos de 
crédito sob a forma de facilidade de descoberto com a obri-
gação de reembolso no prazo de um mês e para a taxa anual 
nominal das ultrapassagens de crédito. 

Por último, estabeleceram-se regras de informação e de pro-
teção adicional ao consumidor, nomeadamente, através da 
clarificação da informação contratual, impondo a obrigação 
de envio de extrato periódico. Adicionalmente, as novas re-
gras impedem que o credor exija comissões em caso de ul-
trapassagem de crédito pelo consumidor.

DECRETO-LEI N.º 58/2013, DE 8 DE MAIO

Este diploma estabelece as novas normas aplicáveis à clas-
sificação e contagem dos prazos das operações de crédito, 
aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à mora do 
devedor, introduzindo diversas alterações em matéria de ca-
pitalização de juros e dos encargos que podem ser cobrados 
pelas instituições em caso de mora.

Por exemplo, em caso de atraso no pagamento das presta-
ções, prevê o diploma que as instituições podem cobrar aos 
clientes juros moratórios (aplicação de uma sobretaxa anual 
máxima de três por cento, que acresce à taxa de juros remu-
neratórios), proibindo contudo as instituições de fixar ou apli-
car cláusulas penais em virtude da mora do cliente bancário.

É, por outro lado, permitida a capitalização de juros remune-
ratórios vencidos e não pagos, por períodos iguais ou supe-

Novidades Legislativas
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riores a um mês. Assim sendo, numa situação de mora, 
as instituições de crédito podem capitalizar os juros re-
muneratórios da prestação em falta, aplicando sobre es-
tes novos juros. Cabe salientar que, os juros remunera-
tórios que integram as prestações vencidas e não pagas 
só podem, relativamente a cada prestação, ser capitali-
zados uma única vez. A capitalização de juros moratórios 
é vedada, exceto na reestruturação ou consolidação de 
créditos.

O diploma proíbe ainda, em geral, a cobrança de comis-
sões com fundamento na mora do devedor. Admite-se, 
porém, que as instituições de crédito possam exigir uma 
comissão única respeitante à recuperação de valores em 
dívida, a qual é devida apenas uma vez por cada presta-
ção vencida e não paga. Podem ainda exigir ao cliente 
bancário as despesas posteriores à entrada em incum-
primento que tenham suportado perante terceiros, por conta 
do cliente, mediante apresentação da respetiva prova docu-
mental.

DECRETO-LEI N.º 227/2012, DE 25 DE OUTUbRO

Este diploma estabelece um conjunto de medidas que pro-
movem a prevenção do incumprimento e a regularização das 
situações de incumprimento de contratos celebrados com 
consumidores que se revelam incapazes de cumprir os 
compromissos financeiros assumidos perante instituições 
de crédito por factos de natureza diversa, nomeadamente 
o desemprego e a quebra anómala dos rendimentos aufe-
ridos em conexão com as atuais dificuldades económicas. 

Este diploma determina que cada instituição de crédito 
crie um Plano de Ação para o Risco de Incumprimento 
(PARI), fixando procedimentos e medidas de acompanha-
mento da execução dos contratos de crédito que, por um 
lado, possibilitem a deteção precoce de indícios de risco 
de incumprimento e o acompanhamento dos consumido-
res que comuniquem dificuldades no cumprimento das 
obrigações decorrentes dos referidos contratos e que, por 
outro lado, promovam a adoção célere de medidas susce-
tíveis de prevenir o referido incumprimento. 

Adicionalmente, define um Procedimento Extrajudicial de 
Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI), ao 
abrigo do qual as instituições de crédito devem aferir da na-
tureza pontual ou duradoura do incumprimento registado, 
avaliar a capacidade financeira do consumidor e, sempre 
que tal seja viável, apresentar propostas de regularização 
adequadas à situação financeira, objetivos e necessidades 
do consumidor. Caso não se consiga alcançar um acordo 
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entre as partes, o cliente bancário que solicite a intervenção 
do Mediador do Crédito pode, em determinadas circunstân-
cias, manter as garantias de que beneficiou durante o PERSI. 

DECRETO-LEI N.º 24/2013, DE 19 DE FEVEREIRO 

O Fundo de Resolução é financiado, nos termos do artigo 
153.º-F do RGICSF, por via de contribuições das instituições 
nele participantes, a par da afetação das receitas da contri-
buição sobre o setor bancário.

No que respeita às contribuições das instituições partici-
pantes para o Fundo de Resolução, veio o Decreto-Lei n.º 
24/2013, de 19 de fevereiro estabelecer três tipos de contri-
buição:
 i) contribuições iniciais;
 ii) contribuições periódicas; e
 iii) contribuições especiais.

Cada um destes tipos de contribuição visa alcançar objetivos 
diferentes, como assegurar uma fonte de financiamento ou 
ter um efeito disciplinador do mercado.

Estas contribuições, embora obrigatórias, assumem natureza 
análoga à de um prémio de seguro destinado a cobrir o 
risco de uma instituição participante deixar de cumprir, 
ou ficar em risco sério de deixar de cumprir, os requisitos 
para a manutenção da autorização para o exercício de 
atividade e, por esse facto, possa ter um impacto negati-
vo sobre outras instituições.

DECRETO-LEI N.º 18/2013, DE 6 DE FEVEREIRO 

Este Decreto-Lei transpõe a Diretiva n.º 2010/78/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro 
de 2010 («Diretiva Omnibus I»), que altera as competên-
cias da Autoridade Bancária Europeia (EBA), da Autorida-
de Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma (EIOPA) e da Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (ESMA), no que diz respeito 
ao setor financeiro. 

A Diretiva Omnibus I estabelece os deveres de coopera-
ção entre as autoridades nacionais e as novas autoridades 
europeias. Essa cooperação traduz-se, designadamente, 
num conjunto significativo de novos deveres de informação 
a cargo do Banco de Portugal, da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários e do Instituto de Seguros de Portu-
gal, de forma a permitir às correspondentes autoridades de 
supervisão europeias o exercício de competências no âm-
bito da coordenação da supervisão no mercado interno. 
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DECRETO-LEI N.º 226/2012, DE 18 DE OUTUbRO

Este diploma estende o regime jurídico do crédito à habitação 
a todos os contratos de crédito celebrados com clientes par-
ticulares, que sejam garantidos por hipoteca ou outro direito 
sobre coisa imóvel. Este regime já tinha sido alargado aos 
contratos de crédito cuja garantia hipotecária incida, total ou 
parcialmente, sobre um imóvel que simultaneamente garanta 
um contrato de crédito à habitação celebrado com a mesma 
instituição de crédito (créditos conexos).

Com a entrada em vigor deste diploma, as regras do crédi-
to à habitação, nomeadamente no que se refere aos deveres 
de informação, ao reembolso antecipado e à renegociação 
do crédito, passam a ser aplicáveis a todos os contratos de 
crédito garantidos por hipoteca celebrados com clientes par-
ticulares.

DECRETO-LEI N.º 143/2013, DE 18 DE OUTUbRO

Este Decreto-Lei veio ampliar as funções do Conselho Na-
cional dos Supervisores Financeiros (CNSF), atribuindo-
-lhe funções consultivas para com o Banco de Portugal no 
contexto da definição e execução da política macropruden-
cial para o sistema financeiro nacional. No exercício de tais 
funções, compete ao CNSF contribuir para a identificação, 
acompanhamento e avaliação dos riscos para a estabilidade 
do sistema financeiro e analisar propostas concretas de polí-
tica macroprudencial com o objetivo de mitigar ou reduzir os 
riscos sistémicos. O CNFS pode também tomar a iniciativa 
de emissão de pareceres e recomendações concretas sobre 
quaisquer assuntos do seu âmbito de atribuições.

Quando em causa matérias relacionadas com a supervisão 
macroprudencial, devem participar nas reuniões do Conse-
lho, enquanto autoridade macroprudencial nacional, como 
observadores sem direito de voto, um representante do 
membro do Governo responsável pelas áreas das finanças e 
o membro do conselho da administração do Banco de Por-
tugal com o pelouro da política macroprudencial. As delibe-
rações do Conselho em matéria macroprudencial são objeto 
de súmula a enviar ao membro do Governo responsável pela 
área das finanças.

É também assegurado o estabelecimento de mecanismos 
adequados e eficazes de troca de informações entre as au-
toridades de supervisão de modo a que o Banco de Portugal 
possa realizar uma análise e avaliação adequadas dos riscos 
e das interdependências do setor financeiro, sem prejuízo do 
dever das autoridades de supervisão de colaborarem e assis-
tirem o CNSF na prossecução das suas funções.
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A ASFAC representou o setor e apresentou o seu 
trabalho no domínio da educação financeira em vários 
congressos e conferências nacionais e internacionais. 

Ao nível internacional, destaque para a participação 
nos Fóruns de educação financeira organizados 
pelo Banco Central do Brasil, OCDE e Child & Youth 
Finance International, em que a ASFAC e o Banco de 
Portugal foram os representantes portugueses. De 
salientar também a representação nacional exclusiva 
na conferência mundial da Aflatoun – Child Social & 
Financial Education, de quem a Associação é parceira e 
representante no nosso país.

Ao nível interno, salientamos a participação nas 
conferências organizadas pela União Geral de 
Consumidores, na IV Conferência Internacional de 
Educação Financeira da Universidade de Aveiro, nas 
celebrações do Dia Mundial da Poupança e Dia Nacional 
da Formação Financeira organizadas pelo Plano Nacional 
de Formação Financeira, que decorreram no Porto, e em 
diversas ações de formação e workshops realizados pelo 
país e que resultam das parcerias que a Associação tem 
com instituições públicas e privadas. De destacar que em 
ações presenciais a ASFAC chegou em 2013 a mais de 
800 formandos, estimando-se o impacto desta formação 
em cerca de 5000 pessoas.

De referir também o lançamento da iniciativa pioneira 
a nível nacional e internacional, “Linhas da Poupança”, 
uma ação de sensibilização para as regras da poupança 
eficaz, realizada por alunos do 1.º ciclo, que decorreu 

no Metro de Lisboa por ocasião da celebração do Dia 
Mundial da Poupança. 

No âmbito setorial, foi organizada pela ASFAC mais uma 
edição da Conferência Anual do setor do financiamento 
especializado, em que os diversos stakeholders, os 
responsáveis pela supervisão comportamental e 
prudencial do Banco de Portugal e a Direção Geral 
do Consumidor tiveram oportunidade de debater as 
questões com maior impacto para a atividade e assistir 
às projeções económicas do Professor Eduardo Catroga 
para os próximos anos. 

A Associação participou ainda na Conferência Anual 
da EUROFINAS, analisando e debatendo com as suas 
congéneres europeias as tendências de evolução da 
atividade de concessão especializada de crédito ao 
consumo. Mediaticamente, a ASFAC participou com 
regularidade em trabalhos jornalísticos, através de 
entrevistas e artigos de opinião, sobre a atividade do 
financiamento especializado e, com maior frequência, 
acerca da educação financeira. Neste ponto em 
particular, desperta interesse não só o trabalho que 
é desenvolvido pela Associação, mas também o seu 
know-how na matéria, dado ser a única entidade que, 
em Portugal, dá primazia na sua formação às finanças 
comportamentais. 

De salientar a continuação da parceria com o programa 
da RTP2 Sociedade Civil, de onde resultaram 11 
participações em programas inteiramente dedicados à 
educação financeira.

Eventos & Media
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Formação Especializada

A ASFAC organizou a formação especializada de acordo 
com as necessidades identificadas pelos associados, tendo 
sido ministradas as seguintes ações de formação:

•	Organização	pessoal	e	gestão	do	tempo;
•	Liderança	e	gestão	de	equipa;
•	Negociação	e	recuperação	de	crédito;
•	Certificação	de	agentes	e	corretores	de	seguros.

Esta última formação foi desenvolvida em parceria com 
a Associação Portuguesa de Seguros. Nestas ações 
participaram mais de 200 colaboradores das empresas 
associadas da ASFAC.

O ciclo de workshops sobre o cumprimento e aplicação 
das normas comportamentais do Banco de Portugal, 
realizado em novembro de 2013, contou com cerca de 100 
participantes. Os workshops cobriram os seguintes temas:

•	Publicidade	a	produtos	e	serviços	bancários;
•	Gestão	de	reclamações	de	clientes	bancários;
•	O	regime	do	crédito	aos	consumidores.

Na área da educação financeira online, a ASFAC, em 
parceria com a UNILEYA, promoveu dois cursos online, 
um destinado a consumidores e outro a educadores. 

O curso dirigido a consumidores debruçou-se sobre a 
consciencialização acerca de como é importante planear, 
estabelecendo objetivos financeiros de forma a criar um 
plano de gastos. A formação para Educadores cobriu 
temas como a elaboração de um orçamento, a criação de 
poupança e a gestão do crédito.

Na área do combate à fraude, a ASFAC organizou duas 
formações para os seus associados em colaboração com 
a Escola da Polícia Judiciária, nas quais participaram mais 
de 50 colaboradores do setor do financiamento 
especializado.
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Representatividade Europeia

A ASFAC, sendo membro da EUROFINAS, a 
Federação Europeia do Setor do Crédito ao 
Consumo, acompanhou a sua atividade sobre os 
seguintes temas:

Acompanhamento da revisão das diretivas europeias 
sobre:
•		O	crédito	ao	consumo;
•		O	regime	de	insolvência;
•		A	proteção	de	dados;
•		O	crédito	hipotecário;
•		Práticas	comerciais	desleais.	

Nestes processos de revisão, a EUROFINAS foi 
um interlocutor-chave da Comissão Europeia e 
colaborou ainda com outras instituições como 
a Association of Consumer Credit Information 
Suppliers para a emissão de pareceres conjuntos.

Acompanhamento do trabalho da European 
Banking Authority sobre incumprimento e 
endividamento, sendo seu interlocutor em 
trabalhos de pesquisa sobre este assunto.

Acompanhamento do trabalho do Financial Stability 
Board e da Comissão Europeia sobre o sistema 
bancário paralelo.

Monitorização das propostas de regulação para:
•		Operações	de	titularização	de	créditos;	
•		Processos	de	recuperação	de	instituições	

financeiras	não	bancárias;
•		A	criação	da	União	Bancária.

Foram acompanhados ainda outros temas como o 
Branqueamento de Capitais, a Literacia Financeira 
dos Consumidores, os Serviços de Pagamentos, 
o Direito Contratual e os seus possíveis impactos 
no setor, a Resolução Extrajudicial de Conflitos, 
os Standards Internacionais de Proteção de 
Consumidores, as Restrições às Taxas de Juro e IVA 
sobre os serviços financeiros.

A ASFAC esteve presente na Conferência Anual da 
EUROFINAS, em Roma, em outubro de 2013, tendo 
ainda marcado presença nas reuniões  do conselho 
executivo, dos comités de estatística, assuntos 
jurídicos e relações externas com o objetivo de fazer 
chegar à EUROFINAS e às Instituições Europeias as 
questões do crédito ao consumo português.

A EUROFINAS produziu estatísticas europeias 
semestrais que a ASFAC divulgou aos seus 
associados e à imprensa nacional que poderá 
consultar na página seguinte deste anuário.



15 | anuário asfac 2014

O Crédito ao Consumo em Números

O CONTExTO ECONóMICO

Durante o ano de 2013, o estado da economia 
foi-se desagravando, tanto em Portugal como 
na Zona Euro. Nos dois últimos trimestres do 
ano, o Produto Interno Bruto aumentou, em 
termos homólogos, tendo sido a primeira vez 
que tal aconteceu desde o final de 2010. Na 
Europa, a economia também recuperou no 
decorrer de 2013. (Quadro 1)

O aumento das exportações foi o grande 
responsável por este início de retoma da 
economia portuguesa, embora a melhoria 
do clima de sentimento económico por parte 
dos consumidores tenha também ditado a 
recuperação do nível do consumo privado, 
a principal componente do PIB e a mais 
importante para a atividade do crédito ao 
consumo. (Quadro 2)

 
O CRéDITO AO CONSUMO NA EUROPA

Segundo os dados da EUROFINAS, 2013 foi 
o primeiro ano de evolução realmente positiva 
para a o setor do crédito ao consumo na 
Europa. Isto após alguns anos de estagnação, 
fruto de duas crises praticamente coladas no 
tempo – a crise do subprime, que se iniciou nos 
Estados Unidos em 2007, e a crise da dívida 
soberana, mais vincada nos países do Sul, mas 
que veio a contagiar outras economias (Quadro 
3). Analisando a evolução face a 2012, é ainda 
mais claro que a conjuntura volta a permitir um 
crescimento sustentado do setor, tanto a nível 
do financiamento automóvel, como do crédito 
ao consumo em geral. (Quadro 4)

O CRéDITO AO CONSUMO EM PORTUGAL

Em 2013, Portugal seguiu a tendência 
europeia de recuperação, sendo o primeiro 
ano em que existiu um pequeno aumento 
da concessão de crédito desde 2010. Após 
o início da crise da dívida soberana e a 
intervenção externa protagonizada pelo Fundo 
Monetário Internacional, Comissão Europeia 
e Banco Central Europeu e da desaceleração 
da economia nacional, cuja consequência 
mais evidente foi o aumento do desemprego 
para níveis históricos, o crédito mostra um 
crescimento ainda ténue, mas que acompanha 
a melhoria da conjuntura e a tendência 
europeia.
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Fonte: Banco de Portugal
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ASFAC DEZEMBRO 2013

 2012 2013 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 Total Ano Repart 

%

Meios de 
transporte 211206 199391 200525 184977 796099 175520 191657 200577 219842 787596 -1.1 72

Lar 56087 55473 58776 65319 235655 29267 29049 30445 33686 122448 -48 11.2

Equipamento 256 151 263 308 978 477 668 317 323 1785 82.6 0.2

Crédito Pessoal 37046 33219 33631 31182 135079 29828 34024 35947 45020 144818 7.2 13.2

Crédito 
Hipotecário 1033 125 0 0 1158 120 0 0 0 120 -89.6 0

Outros 5184 4544 5607 7641 22975 8768 8165 8807 12000 37740 64.3 3.4

TOTAL 310811 292902 298802 289427 1191944 243980 263564 276093 310871 1094507 -8.2 100

Repartição	do	crédito	clássico	com	base	no	valor,	por	tipo	de	produto	financeiro	(em	milhares	de	euros)

 
2012 2013 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 Total Ano Repart 

%

Crédito Classico 310811 292902 298802 289427 1191944 243980 263564 276093 310871 1094507 -8.2 30.3

Partic (consumo) 287336 266728 272993 264290 1091347 221336 243211 255506 282813 1002866 -8.1 91.6

Empresas 23476 26174 25810 25137 100597 22644 20353 20587 28058 91641 -8.9 8.4

Outros 96 114 1782 122 2114 100 126 80 141 447 -78.9 0

Fornec (stock) 435078 363689 339190 404323 1542280 350008 417934 404190 534247 1706380 10.6 47.2

Crédito Revolving 175454 172955 182337 200399 731145 177860 188694 207562 238919 813035 11.2 22.5

TOTAL 921440 829660 822111 894271 3467482 771947 870318 887925 1084178 3614369 4.2 100

ASFAC DEZEMBRO 2013

Montantes concedidos em crédito, por tipo de crédito concedido (em	milhares	de	euros)

Fonte: ASFAC

Nos quadros seguintes, encontram-se com maior 
detalhe os valores absolutos, assim como a evolução 
face ao ano de 2012 dos vários tipos de crédito, de 
acordo com a sua finalidade.
No ano de 2013, as empresas associadas da ASFAC 

celebraram 254.656 contratos de crédito, dos quais 
97,4 por cento com particulares. Em média, o valor 
atribuído por cada contrato foi de 4.298 euros, o 
que representa um aumento de 31,8 por cento em 
comparação com o mesmo período de 2012.

Fonte: ASFAC

O Crédito ao Consumo em Números
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Associados

Legenda

* Crédito Automóvel Crédito Clássico ao consumo (exceto automóvel) Crédito Revolving Crédito Habitação
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Proteção do Risco de Crédito    Gestão de Base de Dados

Legenda

Aderentes
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A Equipa

Susana Albuquerque

secretária-Geral e 
coordenadora 
de Educação financeira
s.albuquerque@asfac.pt

Gerson Costa

Departamento de Estatísticas
estatisticas@asfac.pt

Patrícia Sanchez

Departamento de formação 
e Desenvolvimento
p.sanchez@asfac.pt

bruno Meneses

assistente de Direção
b.meneses@asfac.pt

Ana Maria Gonçalves

assistente de Direção
a.goncalves@asfac.pt
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