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1. ASSOCIAÇÃO E A ATIVIDADE DO CONSUMO ESPECILI 
     ZADO

1.1 Missão e objetivos
Criada em 1991, a Associação de Instituições de Crédito 
Especializado, denominada ASFAC, é a Associação de de-
fesa dos interesses do setor do crédito especializado no 
nosso país. Desde a sua fundação, e até ao ano de 2005, 
a ASFAC designava-se Associação das Sociedades Finan-
ceiras para Aquisições a Crédito. Contudo, a evolução da 
atividade das suas Associadas levou à alteração da desig-
nação da própria Associação. 
Enquanto entidade sem fins lucrativos, a ASFAC rege-se 
pela legislação aplicada a este tipo de entidades. De des-
tacar alguns dos objetivos da Associação:

i. Defender e representar os interesses do setor do 
crédito especializado junto das entidades de tutela, 
mais especificamente do Banco de Portugal e Mi-
nistério das Finanças;

ii. Funcionar como o interlocutor do setor perante or-
ganismos públicos, nomeadamente, Direção-Geral 
do Consumidor, Comissão Nacional de Proteção de 
Dados e Instituto Nacional de Estatística; mas tam-
bém junto de entidades privadas como a Associa-
ção de Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), As-
sociação Portuguesa de Bancos (APB), Associação 
Portuguesa de Leasing e Factoring (APLF), Associa-
ção Portuguesa de Seguradores (APS), Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO);

iii. Fomentar o reconhecimento da atividade do setor 
financeiro especializado, assim como das institui-
ções financeiras suas Associadas;

iv. Melhorar e otimizar a atividade das entidades As-
sociadas da ASFAC. A formação especializada de-
senvolvida pela ASFAC é um claro exemplo do tra-
balho desenvolvido pela Associação nesta área;

v. Desenvolver, analisar e ampliar propostas de en-
quadramento legal da atividade das empresas As-
sociadas, quer direta, quer indiretamente no pro-
cesso legislativo;

vi. Avaliar todos os assuntos de cariz ético e deontoló-
gico relativos à atividade das entidades Associadas;

vii. Criar e promover informação relacionada com o 
setor do crédito especializado de interesse para 
a Associação e respetivos membros, assim como 
para entidades públicas e privadas, nacionais e 
internacionais. Destaque para a divulgação dos in-
dicadores trimestrais e a colaboração com a EU-
ROFINAS (European Federation of Finance House 
Association) e com AFSA (American Financial Ser-
vices Association);

viii. Analisar e gerir bases de dados, da Associação ou 
de terceiros, que poderão ser pertinentes para a 
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DE INSTITUIÇÕES 
DE CRÉDITO ESPECIALIZADO

atividade das Associadas. A base de dados da CRE-
DINFORMAÇÕES é disto um exemplo;

ix. Criar e implementar o estudo sobre o comporta-
mento dos portugueses no domínio financeiro;

x. Aumentar os níveis de literacia financeira dos por-
tugueses através do desenvolvimento de progra-
mas de educação financeira.

A Associação conta com 26 Associadas e 5 Aderen-
tes, totalizando 31 entidades. As Associadas são insti-
tuições financeiras, enquanto as Aderentes são empresas 
que desenvolvem serviços relacionados e essenciais ao 
funcionamento das Associadas. A maioria das Aderentes 
fornece seguros de proteção ao risco de crédito, software 
especializado, consultoria e informação financeira, entre 
outros.
Desde a sua criação que a ASFAC tem sido considerada 
como entidade parceira dos vários Governos. Este reco-
nhecimento deveu-se, por um lado, ao papel que a As-
sociação desempenhou e continua a desempenhar na 
promoção e defesa dos interesses do setor, por outro, ao 
crescimento da atividade no nosso país. Exemplos do que 
foi referido foram a consulta efetuada a propósito da atual 
legislação que rege as instituições financeiras de crédito, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 186/2002 de 21 de agosto e, 
mais recentemente, a consulta pública aquando da trans-
posição da Diretiva Comunitária do Crédito aos Consumi-
dores para o Direito português.
O papel da ASFAC junto da sociedade civil, enquanto emis-
sor de informação especializada sobre o setor, tem vin-
do a ganhar cada vez mais relevância. Esta abertura da 
Associação, que é já apreciada pela sociedade civil que a 
começa a percecionar como entidade que desenvolve tra-
balho de interesse público, deve-se, em grande parte, ao 
seu trabalho no âmbito da educação financeira.

1.2 Enquadramento institucional da atividade
No campo internacional, a ASFAC representa as suas As-
sociadas junto da EUROFINAS - European Federation of 
Finance House Associations. A EUROFINAS surgiu em 
1959 por iniciativa das Associações da Alemanha, Áustria, 
Bélgica, França, Holanda, Reino Unido e Suécia. Poste-
riormente, e com o desenvolvimento do mercado de cré-
dito especializado noutros países, a Federação abriu as 
portas a novos membros. Hoje em dia, para além dos seis 
países fundadores, a EUROFINAS conta com mais nove 
membros: Portugal, Espanha, Finlândia, Polónia, Itália, 
República Checa, Roménia, Noruega e Dinamarca. De 
salientar que a Federação é membro correspondente da 
Associação Americana de Serviços de Financiamento e da 
Associação Profissional das Sociedades de Financiamento 
de Marrocos.
Em todos os comités especializados organizados pela EU-
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ROFINAS é possível encontrar um representante da AS-
FAC. É também feito pela ASFAC um acompanhamento e 
uma análise ao mercado de crédito a nível mundial, assim 
como tomadas as medidas necessárias à defesa dos inte-
resses das instituições financeiras nacionais Associadas.

2. PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS

2.1 REPRESENTATIVIDADE NACIONAL
1.1 Estrutura Associativa
Durante o ano de 2011 a ASFAC verificou a adesão da 
Volkswagen Bank, com efeito no início de janeiro de 2012, 
altura em que esta Associada iniciou atividade no mercado 
português.

1.2 Representatividade junto das entidades de Supervi-
são e Tutela 

Continuamente em contato com o Banco de Portugal, Ins-
tituto de Seguros de Portugal, o Ministério da Justiça, o 
Ministério das Finanças e as respetivas Secretarias de Es-
tado, a ASFAC participou em diversas consultas públicas, 
realizou diversos pedidos de esclarecimento e alterações 
legislativas, sempre com o intuito de promover o desen-
volvimento do setor e assegurar a defesa dos interesses 
das Associadas.

1.3  Relacionamentos institucional com associações con-
géneres

Foram várias as Associações setoriais com as quais a AS-
FAC manteve contato regular chegando, em alguns casos, 
a desenvolver atividades conjuntamente. ALF - Associa-
ção Portuguesa de Leasing e Factoring; APB - Associação 
Portuguesa de Bancos; ACAP - Associação do Comércio 
Automóvel de Portugal; ARAC - Associação dos Industriais 
de Aluguer de Automóveis sem Condutor e ANECRA - As-
sociação Nacional das Empresas do Comércio e Repara-
ção Automóvel foram as principais Associações com que a 
ASFAC se relacionou em 2011.

2.2 REPRESENTATIVIDADE EUROPEIA

1.1  Acompanhamento de dossiers
Acompanhamento permanente do trabalho desenvolvido 
pela EUROFINAS - Federação Europeia do Setor do Cré-
dito ao Consumo nos diversos dossiers dando a conhecer, 
sempre que justificável, os desenvolvimentos aos Associa-
dos. Destaque para os principais temas:

a)  Diretiva do Crédito aos Consumidores
 Reporte da forma como a Diretiva foi implementa-

da em diversos Estados Membros da União Euro-
peia.  

b)  Diretiva dos Direitos dos Consumidores
 Acompanhamento da evolução política da propos-

ta apresentada pela Comissão Europeia e, perante 
os decisores a nível comunitário, promoção da po-
sição da EUROFINAS face ao assunto.

c)  Revisão da Diretiva Proteção de Dados
 A Associação deu o seu contributo para a revisão 

da referida Diretiva e opôs-se a todas as iniciativas 
que, de alguma forma, incidiam sobre a revelação 
de critérios de scoring. Foi também partilhada in-
formação especializada com a ACCIS - Associa-
tion of Consumer Credit Information Suppliers.

d)  Diretiva da Mediação de Seguros
 A Associação acompanhou o processo da referida 

Diretiva comunitária.
e)  Restrições às taxas de juro
 Contributo para os trabalhos desenvolvidos a nível 

europeu sobre esta temática.
f)  Empréstimo responsável
 No âmbito do tema empréstimo responsável, que 

está a ser estudado pela Comissão Europeia, foi 
defendida, sempre que se justificou, posição da 
EUROFINAS sobre este tema.

g)  Práticas comerciais desleais e publicidade
 Além de contribuir para o processo de revisão da 

Diretiva supra mencionada, a ASFAC reforçou as 
posições da EUROFINAS nesta matéria, anteci-
pando discussões políticas e desenvolvimentos 
legislativos.

h)  Monitorização de processos legislativos
 A Associação acompanhou o desenvolvimento da re-

visão da Diretiva de Adequação de Capitais, do pro-
cesso legislativo comunitário relativo à Gestão do 
Crédito e da Diretiva dos Serviços de Pagamentos.

1.2  Divulgação de estatísticas
A ASFAC partilhou com a Federação os dados do setor 
português e divulgou as estatísticas do setor do crédito ao 
consumo a nível europeu semestral e anualmente.

1.3  Conferência setorial
A ASFAC participou na Conferência europeia destinada 
aos representantes do setor do crédito aos consumido-
res, organizada anualmente pela Federação, cujo tema foi 
“Moving Forward in a New Landscape”, tendo partilhado 
as conclusões do encontro com as suas Associadas.

1.4  Conselho e Comité Executivo da EUROFINAS
Registou-se a participação da ASFAC nas três reuniões 
promovidas pelo Conselho da Federação.

1.5  Comités especializados da Federação
Além de participar, a ASFAC contribuiu ativamente com o 
reporte da situação nacional para os Comités de Estatís-
ticas, Assuntos Jurídicos e Relações Externas de modo a 
defender os interesses do nosso setor junto das entidades 
competentes a nível comunitário.

2.3. FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

Com o intuito de dar continuidade à melhoria e ao aperfei-
çoamento do serviço prestado aos consumidores, a Asso-
ciação promoveu uma série de ações de formação, exclu-
sivamente destinadas às Associadas, onde participaram 
329 colaboradores. Destacam-se as seguintes iniciativas:

CAPÍTULO IASFAC - ASSOCIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO ESPECIALIZADO
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a) Parceria com Banco de Portugal
 Organização de três workshops desenhados es-

pecificamente para as Associadas da ASFAC sobre 
produtos de crédito aos consumidores, gestão de 
reclamações de clientes bancários e publicidade a 
produtos bancários. A iniciativa, que teve uma forte 
adesão, foi considerada de extrema qualidade e perti-
nência.

b) Protocolo com Associação Portuguesa de Seguradores
 Foi renovado o protocolo já existente entre as Asso-

ciações para a promoção de ações de formação de 
agentes, mediadores e corretores de seguros até ao 
final de dezembro de 2011.

c) Parceria com Polícia Judiciária
 No âmbito da parceria firmada em 2010 com a Po-

lícia Judiciária, foi levada a cabo a segunda ação de 
formação para prevenção de fraude.

2.4. INFORMAÇÃO

1.1 Estatísticas ASFAC
A ASFAC agrega e divulga mensalmente aos seus Associa-
dos as estatísticas do setor do financiamento especializa-
do em Portugal. Trimestralmente, os dados são divulga-
dos aos meios de comunicação social.

1.2 Estatísticas EUROFINAS
Além de partilhar os seus dados com a Federação e os 
demais membros, a cada seis meses a ASFAC faz a di-
vulgação das estatísticas sobre o setor a nível Europeu, 
fazendo a comparação com o mercado nacional, para os 
Associados e para a comunicação social.

1.3 Anuário da atividade do setor
Em 2011 assinalou-se o 7.º ano consecutivo da edição do 
anuário da atividade do setor, um documento simples que 
espelha o trabalho desenvolvido pela Associação ao longo 
do ano, o comportamento do mercado e os factos mais re-
levantes para a atividade.

2.5. NOTORIEDADE DA ASFAC E DO SETOR

1.1 Comunicação Social
Durante o ano de 2011 a Associação consolidou a sua pre-
sença nos meios de comunicação social, quer através da 
promoção de trabalhos sobre o setor ou de caráter mais 
institucional, mas também sobre educação financeira, 
desde a divulgação das iniciativas da Associação neste 
âmbito, à promoção de peças sobre a temática das finan-
ças pessoais. 
Destaque para a continuidade das parcerias:

a) RTP2 – Programa Sociedade Civil
 Renovação do protocolo, celebrado em 2005, que 

permite à Associação participar regularmente em 
programas relacionados com o mercado de crédi-
to e acerca das questões de educação financeira e 
finanças pessoais. A ASFAC participou nos seguin-
tes programas:

• 2011, Ano de Crise
• Como pagar a prestação da casa
• Infidelidade financeira
• Obras em casa
• Iliteracia financeira a causa do endividamento?
• Pensões e idade da reforma: o que vai mudar?
• Roteiro de férias em Portugal
• Insolvência pessoal e familiar
• Economia familiar: onde poupar mais?
• Economia com futuro
• 600 mil famílias não pagam os seus créditos
• Poupar para  reforma
• Soluções para um Natal económico
• Como poupar nos seguros
• Que tradições de Natal existem?
b) Rubrica na SIC Mulher
 “ Contas em Dia” foi o nome da rubrica quinzenal 

sobre gestão das finanças pessoais, da autoria da 
Secretária-Geral da ASFAC, inserida no programa 
“Mais Mulher” e que teve início em 2006. 

c) Artigos de opinião
 A ASFAC é regularmente convidada a manifestar 

a sua opinião, nos mais variados tipos de órgãos 
de comunicação social, sobre temas relacionados 
com o setor e a educação financeira.

1.2  Comunicação com Entidades de Defesa do Consu-
midor

Para aumentar o conhecimento da forma como é desen-
volvida a atividade das suas Associadas, a ASFAC man-
tém contato regular com os consumidores e entidades 
suas representantes, nomeadamente, Secretaria de 
Estado do Comércio, Concorrência e Defesa do Consu-
midor, Direção-Geral do Consumidor, DECO, Centros de 
Informação Autárquica e outras Associações representa-
tivas dos interesses dos consumidores.

1.3  Participação no Centro Nacional de Arbitragem e 
Mediação de Conflitos de Consumo

Com o objetivo de promover o equilíbrio entre as partes 
na mediação de casos de crédito ao consumo, mas tam-
bém para ministrar ações de formação a quem se encon-
tra em caso de sobreendividamento, a ASFAC integra o 
CNIAC, tendo participado na atividade regular dos seus 
órgãos sociais.

1.4  Encontros e seminários especializados
Debater o cenário macroeconómico nacional e interna-
cional e o seu impacto na atividade do financiamento 
especializado foram o mote para a conferência anual da 
Associação, que juntou mais de 50 representantes de 
setor em novembro de 2011.

1.5  Educação financeira
Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto 
de responsabilidade social da ASFAC - espelhado no se-
gundo capítulo e que visa o aumento da literacia finan-
ceira dos portugueses – promovem a imagem da ASFAC 
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junto da sociedade civil, do Governo e dos Reguladores, 
assim como a nível internacional como entidade social-
mente responsável e com um contributo decisivo para 
os cidadãos e para a sociedade no seu todo.

2.6. PROMOÇÃO DOS INTERESSES DO SETOR

1.1  Novo Regime de crédito aos consumidores 
No início de 2011 foi preparado e enviado ao Banco de 
Portugal um relatório com a avaliação do impacto do 
novo regime de crédito aos consumidores. Estiveram na-
turalmente na base deste documento as avaliações de 
cada instituição financeira Associada da ASFAC.

1.2  Agentes de crédito
A Associação acompanhou, junto do Banco de Portugal 
e da Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças, o 
processo legislativo que regula a atividade dos agentes 
de crédito.

1.3  Mediador de crédito
Na sequência da criação do Mediador de Crédito, figura 
cuja função é resolver os conflitos entre consumidores 
e entidades financeiras no que concerne ao crédito, a 
Associação continuou a acompanhar o trabalho desen-
volvido pelo responsável.

1.4  Fórum de supervisão comportamental
A ASFAC, como elemento convidado do Fórum acima 
mencionado cuja missão é reforçar o diálogo entre a 
área de Supervisão Comportamental do Banco de Por-
tugal e as instituições financeiras, participou na reunião 
levada a cabo em 2011 e que teve como objetivo anun-
ciar as próximas iniciativas legislativas do Regulador na 
matéria.

1.5  Sistemas de pagamento
Participação no Fórum sobre sistemas de pagamentos 
criado pelo Banco de Portugal. No âmbito do diploma 
que regula os sistemas de pagamento, foi feita uma re-
colha e divulgação de informação junto das Associadas 
para promover a adesão a mecanismos extrajudiciais de 
resolução de conflitos.

1.6  Boas práticas 
O Banco de Portugal emitiu a Carta Circular 45/2011/
DSC para regulação e uniformização das boas práticas. 
Neste sentido, a Associação promoveu uma reunião com 
todos os Associados por forma a facilitar a aplicação da 
uniformização das boas práticas pelo setor.

1.7 Imposto Único de Circulação
A Associação, em conjunto com a ARAC e ACAP, desen-
volveu diversas ações junto do Governo e da Administra-
ção Fiscal cujo único propósito foi a atualização da base de 
dados da Autoridade Tributária e Aduaneira.

1.8 Infrações nas autoestradas
A propósito das penhoras registadas pelas Associadas 
em virtude de infrações cometidas nas autoestradas por 
locatários ou utilizadores de viaturas financiadas, foram 
estabelecidos contatos com o INIR para a suspensão das 
penhoras e a rápida atualização dos dados dos infratores, 
o que se veio a verificar. 

1.9 Incumprimento e sobreendividamento - prevenção e 
gestão

Dado que o aumento do número de casos de famílias com 
dificuldades para fazer face aos compromissos financeiros 
previamente acordados tem vindo a aumentar, foi criado 
um Grupo de Trabalho no seio da Associação cujo objetivo 
é propor soluções que permitam aos clientes cumprirem 
as suas obrigações, tendo em conta a sua nova realidade 
financeira.  

1.10  Auditoria ao sistema de controlo do IVA das Loca-
doras Financeiras

Acompanhamento do processo e envio de resposta à Ins-
peção Geral Tributária. 

1.11 Bases de dados de contas bancárias
O Banco de Portugal criou uma nova base de dados so-
bre contas bancárias e a ASFAC acompanhou não só a sua 
criação, mas também a respetiva regulamentação.

CAPÍTULO IASFAC - ASSOCIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO ESPECIALIZADO
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Como Associação setorial a operar no mercado financeiro, 
a ASFAC está altamente capacitada para apoiar os portu-
gueses numa área em que ainda são reveladas algumas 
lacunas - a literacia financeira - e considera que essa é 
uma das suas principais tarefas enquanto agente social-
mente responsável. Apesar de estarmos entre os países 
mais desenvolvidos em termos de inclusão financeira, se-
gundo o Global Findex, um estudo do Banco Mundial que 
revela que apenas 25% da população mundial tem acesso 
a uma conta bancária, sendo que em Portugal essa taxa 
sobe para 81%, ainda há dados que carecem de ser melho-
rados para nos equipararmos aos países mais desenvol-
vidos. O Banco de Portugal publicou em 2011 o estudo de 
literacia financeira com algumas conclusões interessan-
tes, nomeadamente que 48% dos inquiridos não poupa, a 
maioria dos quais (88%) porque considera que o seu rendi-
mento não permite fazer poupanças. Outro dado pertinen-
te é a importância atribuída ao planeamento do orçamento 
familiar. Na relação com as instituições financeiras, cerca 
de 40% dos entrevistados refere desconhecer as comis-
sões cobradas pela instituição financeira. Na escolha dos 
produtos financeiros, a maioria dos inquiridos apontou o 
aconselhamento ao balcão como a principal razão, tendo 
apenas 8% referido que o fizeram depois de fazer uma 
análise ao mercado e comparando diversas hipóteses. Do 
total dos entrevistados que possuem um contrato de cré-
dito, 22% não conhece a taxa de juro. Outro dado impor-
tante e que carece de correção é o facto de 15% dos en-
trevistados não ler a informação pré-contratual prestada 
pelas instituições financeiras. Estes dados vêm comprovar 
a pertinência do trabalho iniciado pela ASFAC na área da 
educação financeira, já em 2005, para melhorar a relação 
dos portugueses com o dinheiro. A necessidade de aumen-
tar os níveis de literacia financeira tem vindo a crescer, so-
bretudo numa altura em que os recursos financeiros são 
mais escassos, no entanto, esta necessidade não está de-
pendente da situação financeira que o país atravessa e da 
escassez de recursos das famílias. A educação financeira 
vai mais além, ela é independente da situação económica, 
do género e da posição social. A educação financeira é um 
conjunto de competências que necessitam de ser desen-
volvidas desde cedo. Foi partindo destes pressupostos que 
a Associação desenvolveu um conjunto de ações:

1. PARCERIA COM MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

A Associação iniciou em 2006 uma parceria com o Ministé-
rio da Educação para a promoção da educação financeira 
como disciplina dos currículos escolares e espera, agora, 
pela implementação nas escolas nacionais dos seus Gui-
ões de Educação Financeira. Um material de apoio aos 
professores do 1.º ao 3.º ciclos poderem transmitir conte-
údos de educação financeira nas suas aulas.

2. AÇÕES DE FORMAÇÃO

Uma vez tornado público o trabalho da Associação nes-
te domínio, tem sido crescente o interesse e o número de 
pedidos de realização de ações de formação, sempre em 
regime pró-bono, tanto em escolas - públicas e privadas 
- como Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
Organizações Não-Governamentais e mesmo em Autar-
quias. Aqui fica uma síntese dos projetos desenvolvidos 
em 2011 com diversos parceiros:

a)  Agrupamento escolar de Alvide 
 No âmbito do “Projeto Comer Bem”, que associou 

a educação financeira à alimentação saudável, fo-
ram concretizadas uma série de ações de formação, 
destinadas a professores e 140 alunos do ensino se-
cundário, em que se transmitiram noções de edu-
cação financeira, nomeadamente a gestão de um 
orçamento nas compras e a concretização de com-
pras através da internet.

b) Associação SER+
 Nesta Instituição Particular de Solidariedade Social 

foi dada formação a técnicos e famílias a usufruir do 
Rendimento Social de Inserção, vulgo RSI, num total 
de cinquenta utentes e vinte técnicos. Os principais 
temas abordados foram a importância de elaborar o 
orçamento familiar e o desenvolvimento da capaci-
dade de gerir o dinheiro de forma equilibrada.

c) Instituto de Apoio à Criança
 A ASFAC desenvolveu diversos projetos com esta 

entidade, nomeadamente ações de formação no 
âmbito do Projeto Rua. Foi também desenvolvido 
o workshop “As crianças e o dinheiro” e ações de 
formação na delegação de Coimbra e na Escola Se-
cundária da Costa da Caparica. Destaque para as 
questões do plano de gastos e para a preparação 
e gestão de um orçamento, mas também, e tendo 
em conta a especificidade do público-alvo, para a 
identificação e anulação de comportamentos de 
consumo negativos. No total, participaram 120 jo-
vens e 100 técnicos especializados, nomeadamente 
professores, educadores, psicólogos e assistentes 
sociais.

d) Câmara Municipal de Loures
 Em parceria com o Gabinete de Apoio à População, 

responsável pela gestão e apoio aos munícipes dos 
bairros camarários, a ASFAC fez palestras sobre a 
preparação e gestão do orçamento familiar para 
mais de 150 munícipes e seis técnicos (assistentes 
sociais e psicólogos).

e) Escola Secundária de Alcobaça
 No âmbito de um projeto dos alunos da disciplina de 

Economia, que se encontravam a frequentar o 11.º 
e o 12.º anos, cujo objetivo era transmitir aos pais 
noções de educação financeira, a ASFAC fez uma 
ação de formação na Escola, junto de 75 alunos e 
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seis professores, sobre a utilização dos cartões de 
débito e crédito e respetiva taxa de juro.

 Posteriormente, e no âmbito do mesmo projeto, 
a Associação participou na ação “Escola Aberta”, 
através de videoconferência. 

f)  Escola Secundária Daniel Sampaio
 Ação de formação sobre gestão das finanças pesso-

ais para professores e 96 alunos do 2.º ciclo e ensi-
no secundário.

g) Escola Secundária de Alcochete
 No âmbito de um projeto organizado pela Escola so-

bre o consumo, a ASFAC foi convidada a falar sobre 
a gestão das finanças pessoais e os comportamen-
tos negativos de consumo. No total, foram impacta-
dos 50 alunos e seis professores.

h) Escola Secundária Fernando Namora
 Uma formação destinada a 87 alunos e três profes-

sores do curso técnico profissional da área de Eco-
nomia sobre as competências do dinheiro, a gestão 
do orçamento e a poupança.

i) Escola Secundária de Torres Novas
 A Escola desenvolveu o projeto “Porquinho Econó-

mico” e convidou a ASFAC para uma ação de for-
mação sobre a gestão das finanças pessoais, com 
especial enfoque na importância da gestão de um 
orçamento, assim como na forma como é elabora-
do. 75 alunos e quatro professores forma os desti-
natários desta formação.

j) CENSO - Centro Social, Cultural e Recreativo de 
Monção, IPSS

 A propósito do VII Encontro Nacional do CENSO, a 
ASFAC foi convidada a dinamizar o workshop “Edu-
cação Financeira para crianças”, no qual participa-
ram 10 técnicos e 120 utentes.

l)  Guarda Mais Social, IPSS
 Cerca de 100 famílias, beneficiárias do Rendimen-

to Social de Inserção, e 20 técnicos da instituição 
participaram num workshop sobre consumo disci-
plinado, endividamento e sobre endividamento e a 
importância da gestão do plano de gastos.

No total, participaram nas ações de formação ministradas 
pela ASFAC, 1271 participantes. Se tivermos em conside-
ração que muitos deles são técnicos (professores, edu-
cadores, psicólogos, mediadores familiares e assistentes 
sociais) que irão usar os conhecimentos adquiridos no 
desempenho das suas funções profissionais, estima-se 
que sejam impactadas 8000 pessoas com os conteúdos de 
educação financeira transmitidos pela ASFAC durante as 
formações acima indicadas. 

3. WEBLETTER “TER EM CONTA”

A ASFAC edita mensalmente uma webletter com conteú-
dos de educação financeira e finanças pessoais que visa, 
de uma forma muito simples e com casos concretos, au-
mentar os conhecimentos dos portugueses e contribuir 

para uma correta gestão do dinheiro. De salientar que em 
2011 aumentou exponencialmente o número de subscrito-
res desta publicação.

4. I CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Lisboa recebeu, a 27 de setembro, a primeira Conferência 
Nacional de Educação Financeira. Organizada com o intui-
to de dar a conhecer o trabalho que tem sido desenvolvido 
pela ASFAC e outras entidades no domínio da educação 
financeira, partilhar ideias e experiências para perceber 
o que pode e deve ser feito para aumentar os níveis de 
literacia financeira em Portugal, o encontro contou com 
200 participantes. Entre eles, destaque para a presença 
de supervisores do setor financeiro, representantes do 
Ministério da Educação, instituições de crédito com traba-
lhos de destaque nesta área, especialistas estrangeiros e 
muitos interessados no tema, desde professores, educa-
dores, psicólogos, pais, encarregados de educação, profis-
sionais do setor e tantos outros que se interessaram pela 
temática.

5. ASFAC MEMBRO AFILIADO DA OCDE

O ano de 2011 ficou marcado na história da Associação 
também pelo facto do trabalho realizado no âmbito da 
educação financeira ter sido reconhecido fora de portas, 
mais especificamente pela OCDE - Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico. A ASFAC foi 
aceite, com o parecer positivo do Banco de Portugal, como 
membro afiliado da Rede Internacional de Educação Fi-
nanceira da OCDE. Trata-se de um estatuto apenas conce-
dido a Organizações Não Governamentais e Organizações 
Sem Fins Lucrativos com projetos nas áreas da literacia 
e da educação financeira que permite à Associação par-
ticipar nas iniciativas organizadas pela Rede e dar o seu 
parecer aos documentos a emitir para consulta pública 
sobre educação financeira. A Associação foi uma das 170 
instituições, de 86 países, que participou na Conferên-
cia semestral de Educação Financeira organizada a nível 
mundial pela OCDE, em outubro de 2011. 

Em 2012 a Associação irá continuar a apostar na educação 
financeira, através destas e de outras parcerias que se re-
velem interessantes para o cumprimento dos objetivos da 
Associação nesta matéria.

CAPÍTULO IIRESPONSABILIDADE SOCIAL
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1. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO CRÉDITO ESPECIALIZADO 
EM PORTUGAL

O Crédito Especializado tem sofrido, em Portugal, impor-
tantes evoluções ao longo dos tempos, tanto do ponto de 
vista das instituições, como na perspetiva dos consumi-
dores.

As instituições financeiras têm desenvolvido e apresenta-
do novos e cada vez mais sofisticados produtos financei-
ros, que vão, cada vez mais, ao encontro das reais neces-
sidades dos consumidores. Estes, por sua vez, estão cada 
vez mais informados e, naturalmente, mais exigentes.

Esta evolução, cujas linhas principais seguidamente apre-
sentaremos, é acompanhada, e muitas vezes impulsiona-
da, 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, sujeitan-
do as vendas a prestações de bens de consumo a normas 
contratuais precisas e à prestação de informações ao con-
sumidor sobre o custo total do crédito.

A emissão de cartões de crédito e a celebração de contra-
tos de utilização destes eram regulamentadas pela Porta-
ria 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; 
• moderar a procura, através da imposição de um mon-

tante mínimo de desembolso inicial e de prazos máxi-
mos 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 ser-
viços de consumo duradouro;

II. Requisitos do contrato de vendas a prestações e 
dos contratos equiparados;
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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 socieda-
des 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 finan-
ceira 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 so-
ciedades 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 setem-
bro, que estabelece o rol de bens e serviços cuja venda 
a prestações se encontrava vedada ou que era especial-
mente admitida. Este diploma é revogado pela Portaria n.º 
466-A/87, de 3 de junho.

Esta portaria vem restringir os termos e limites da rea-
lização de vendas a prestações ao encurtar o prazo má-
ximo para reembolso do remanescente para 12 meses, 
ao dificultar as condições de crédito dos bens conside-
rados 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 mer-
cado como forma de ultrapassar as restrições às ven-
das a prestações, é objeto do Decreto-Lei n.º 393/87, 
de 31 de dezembro, que veda a faculdade das socieda-
des 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 sur-
gem como medidas anti-inflacionistas e como promoto-
res de moderação do consumo e aumento da poupança 
através de:

I. Uma elevação do montante mínimo de desembol-
so inicial para 50%;

II. Um aumento do valor mínimo das prestações 
mensais;

III. Uma liberalização da taxa de juro e encargos cor-
relativos aplicáveis;

IV. Uma restrição do universo de bens suscetíveis de 
serem vendidos a prestações;

V. Uma aplicação deste regime às vendas a presta-
ções de automóveis ligeiros de passageiros.
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Estas portarias foram seguidas pela aprovação do Regi-
me das Sociedades Financeiras para Aquisições a Crédito, 
previsto no Decreto-Lei n.º 49/89, de 22 fevereiro, que sur-
giu 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 por-
tuguês a Diretiva do Crédito ao Consumo, através do De-
creto-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 
emitidas 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.

A liberalização das vendas a prestações só foi realizada 
em 1994, com a revogação do Decreto-Lei n.º 457/79, de 
21 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 63/94, de 28 de feve-
reiro, que dá novo fôlego ao já iniciado processo de libera-
lização dos movimentos de capitais e consolida o processo 
de abrandamento da inflação, bem como o reconhecimen-
to de que a proteção dos consumidores se encontrava as-
segurada 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 Socie-
dades de Locação Financeira (Decreto-Lei n.º 72/95, de 15 
de abril) e das Sociedades Emitentes e Gestoras de Car-
tões 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 empre-
sariais de reagrupamento de atividades financeiras numa 
única entidade jurídica, sem ter de passar pela consti-
tuição 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 Institui-
ções 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 necessá-
rio enunciar a legislação aplicável aos diferentes tipos de 
instituições de crédito.

2. INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

A) Bancos
Os Bancos, enquanto instituições de crédito por excelên-
cia, têm a sua atividade regulada pelo Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decre-
to-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro (RGIC), encontran-
do-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 ins-
tituídas 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 Ban-
cos, com exceção da receção de depósitos. De resto, a úni-
ca diferença entre aquelas e os Bancos. Por tais razões, as 
IFIC regem-se obrigatoriamente pelas disposições apli-
cáveis 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 enqua-
drada 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 finan-
ceiras em geral e das instituições de crédito em particu-
lar, onde se inserem as SFAC, regulando o processo de es-
tabelecimento 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 n.ºs 285/2001, de 3 de novembro e Decreto-
-Lei n.º 186/2002, de 21 de agosto) e no Regime Jurídi-
co do Contrato de leasing (Decreto-Lei n.º 149/95 de 24 
de junho, alterado pelos Decretos-Lei n.º 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 
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preço determinado contratualmente ab initio ou determi-
nável mediante simples aplicação de critérios predeter-
minados - 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 Facto-
ring (Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de julho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 186/2002, de 21 de agosto). Como não po-
dia 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 finan-
ceira que consiste na aquisição de créditos a curto prazo, 
derivados da venda de produtos ou da prestação de servi-
ços. Porém, cabem igualmente no escopo da sua atividade 
a prestação de serviços complementares, tais como o es-
tudo de risco de crédito, apoio jurídico, comercial, contabi-
lístico 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 desenvol-
vimento do fenómeno do crédito ao consumo, a que cor-
responde 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 forneci-
mento de serviços que, de outro modo, não teriam acesso.

No domínio da proteção dos direitos dos consumidores - 
na qual a ASFAC tem desempenhado um papel fundamen-
tal - importa garantir uma informação completa e verda-
deira 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.

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) 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 na-
tureza da operação ou por já disporem de regimes espe-
cíficos.

Por contrato de crédito entende-se o instrumento pelo 
qual um credor concede ou promete conceder um crédito 
no exercício da sua actividade comercial ou profissional. 
Não obstante a abrangência desta definição legal, o regi-

me jurídico supra referido não se aplica a uma vasto con-
junto de situações, entre as quais destacamos as seguintes:

• Contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre coi-
sa 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 projetados; 

• 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 du-
radouro 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 reem-
bolso do crédito no prazo de um mês; 

• Contratos de crédito em que o crédito seja conce-
dido sem juros e outros encargos; 

• Contratos de crédito em que o crédito deva ser re-
embolsado 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 ta-
xas praticadas no mercado, e que não sejam pro-
postos 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 Con-
trato de leasing resulta das normas constantes do Decreto-
-Lei n.º 149/95, de 24 de junho, alterado pelos Decretos-Lei 
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 regulamenta-
ção 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 sociedades de cessão financeira, dedica os ar-
tigos 7.º e 8.º ao contrato e seu funcionamento.
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Na ausência de um conjunto alargado de normas, os usos 
e costumes das instituições de crédito permitem identi-
ficar 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 
Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro, pela Lei n.º 
46/2011, de 24 de junho e pela Lei n.º 14/2012, de 26 de 
março) que estabelece o regime jurídico aplicável aos con-
tratos celebrados à distância com consumidores relativos 
a serviços financeiros, que a lei define como qualquer ser-
viço bancário, de crédito, de seguros, de investimento ou 
de pagamento ou relacionado com a adesão individual a 
fundos de pensões abertos.

 

CAPÍTULO IIIENQUADRAMENTO LEGAL



18 • ANUÁRIO ASFAC 2011

SUPERVISÃO 
DO SETOR

CAPÍTULO IV



ANUÁRIO ASFAC 2011 • 19

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, com-
petindo ao Banco de Portugal exercer a supervisão nos 
termos que iremos expor seguidamente.

É da competência do Banco de Portugal exercer a super-
visão das instituições de crédito, sociedades financeiras e 
outras entidades que lhe estejam legalmente sujeitas, no-
meadamente estabelecendo diretivas para a sua atuação, 
nos termos da legislação que rege a supervisão financeira. 
Assim, os Bancos, IFIC, SFAC, SLF e SF, enquanto institui-
ções 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 extraor-
dinárias de saneamento e sancionar as infrações. 

Quando considere necessário, o Banco de Portugal pode 
ainda exigir a realização de auditorias especiais, por enti-
dade independente por si designada, a expensas da institui-
ção auditada. É através da emissão de avisos, instruções e 
cartas-circulares que o Banco de Portugal disciplina a ativi-
dade das instituições de crédito, nas matérias objeto de su-
pervisão. Na verdade, são estes importantes instrumentos 
os efetivos reguladores do sector 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 pro-
moção de mecanismos de tomada de decisões racionais e 
conscientes pelos clientes, com vista à proteção dos seus 
interesses, contribuindo assim para a estabilidade, eficiên-
cia e regular funcionamento do sistema financeiro. Trata-se 
de um conjunto de mecanismos que visam, fundamental-
mente, resgatar a confiança dos clientes num sistema fi-
nanceiro fortemente abalado pela crise internacional de-
sencadeada em 2008.

De acordo com o relatório do Banco de Portugal sobre a su-
pervisão comportamental relativa a 2011, o último relatório 

CAPÍTULO IV
SUPERVISÃO
DO SETOR

publicado à data de elaboração deste Anuário, verifica-se 
que foram implementadas várias medidas estruturantes 
para o desenvolvimento da supervisão e regulamentação 
comportamental, com impacto direto nas atividades das 
instituições de crédito. Por outro lado, foram publicados vá-
rios instrumentos regulamentares sobre a publicidade, os 
preçários e os deveres de informação na comercialização 
dos produtos bancários. 

Do ponto de vista da supervisão, e segundo aquele rela-
tório, o Banco de Portugal efetuou diversas inspeções às 
instituições de crédito visando avaliar o cumprimento das 
normas legais e regulamentares 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 cre-
denciado pelo Banco de Portugal.

Estas inspeções permitem ao Supervisor ter uma noção 
clara e abrangente das diversas fases do relacionamento 
das instituições de crédito com o cliente bancário e per-
ceber 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 informa-
ções consta dos contratos, bem como o acompanhamento 
dado ao cliente durante a vigência do contrato.

Estas novas competências terão um impacto positivo no 
sistema financeiro, uma vez que vão ampliar possibilida-
des de acompanhamento e de sanação de situações ir-
regulares. Neste sentido, é fundamental a adoção, pelas 
instituições de crédito, dos procedimentos legais e regu-
lamentares que decorrem das regras comportamentais 
aplicáveis.

Como prova do empenho do Banco de Portugal na im-
plementação das regras de supervisão comportamental 
refira-se que em 2011 foram realizadas 3941 ações de 
inspeção, envolvendo matérias relacionadas com o crédito 
à habitação, crédito ao consumo, preçários, depósitos, e 
serviços de pagamento. Foi igualmente fiscalizado o cum-
primento das taxas máximas em vigor nos contratos de 
crédito aos consumidores.

Durante o ano de 2011 e de acordo com o Síntese Inter-
calar das Atividades de Supervisão Comportamental, des-
tacam-se as ações de fiscalização das campanhas publi-
citárias relativas a produtos e serviços financeiros, tendo 
sido analisadas 5112 campanhas que corresponde a uma 
média mensal de 426 ações de fiscalização, sendo mais de 
metade (73%) referente a produtos do crédito ao consumo, 
onde se incluem os contratos de crédito pessoal, crédito 
automóvel e leasing, cartões de crédito, etc.
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Ainda no que toca às ações de fiscalização das campanhas 
publicitárias refira-se que a atuação do Banco de Portu-
gal assenta numa fiscalização a posteriori, com exceção das 
campanhas de depósitos indexados e duais, que, por disposi-
ção legal, têm de ser previamente aprovadas. 

Em consequência dessas inspeções foram emitidas 86 de-
terminações específicas para alteração de campanhas e que, 
por aplicação a outras campanhas semelhantes, vieram a 
afetar mais 131 campanhas.

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 su-
pervisão 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, e que impõem obri-
gações 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 institui-
ções de crédito 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 es-
pecíficas que devem ser observadas pelas instituições de 
crédito e sociedades financeiras em geral.

Estas normas prudenciais respeitam um conjunto alarga-
do 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 

(informação estatística, informação periódica pru-
dencial, mapa de pessoal e estabelecimentos no de-
cursos da atividade, informação relativa ao secretário 
das sociedades anónimas, 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 Esta-
dos-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 aplicá-
veis 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. O diploma 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 sociedades financeiras com sede ou sucursal em ter-
ritório nacional, impõe que seja facultado um Folheto de 
Taxas de Juro – que deve estar sempre atualizado 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 
operações de crédito com taxa variável, identifica-
dos pelas respetivas designações;

iv.  Os critérios de arredondamento das taxas de juro 
utilizados pela instituição nas operações de conces-
são de crédito.

v. Ainda no que toca aos juros e na sequência da en-
trada 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 me-
dida que decorre do disposto do artigo 28.º do refe-
rido diploma legal.

Note-se que será considerado usurário o contrato de crédito 
cuja TAEG, no momento da sua celebração, exceda em um 
terço as TAEG 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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CAPÍTULO V
O ENDIVIDAMENTO 
E A GESTÃO DE CRÉDITO

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 au-
mento do nível de incumprimento das famílias portu-
guesas. Destaca-se o facto de o desemprego ser a prin-
cipal causa do incumprimento, ou seja, o não pagamen-
to das prestações creditícias dentro do prazo acordado. 
Verifica-se assim que o número de famílias em situação 
de sobreendividamento tem vindo a aumentar. Consi-
dera-se que estão em situação de sobreendividamento 
as famílias cujos rendimentos não são suficientes para 
fazer face às despesas contratadas.

Segundo os dados da DECO, em 2011, foram registados 
4288 casos de sobreendividamento, o que representa, 
em termos absolutos, mais 1450 casos do que em 2010. 
Para evitar situações de incumprimento é crucial a 
subscrição de um seguro de proteção ao crédito (ponto 
três deste capítulo).

É frequente considerar-se o rácio de endividamento 
como o indicador 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. Exemplifi-
cando. 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 con-
tas, uma família poderá ter um rácio de endividamento 
superior a 1000% e não estar em dificuldades financei-
ras, já que tudo depende da sua taxa de esforço.

A taxa de esforço é o indicador que reflete se as famí-
lias estão em dificuldades para cumprir os seus com-
promissos, uma vez que analisa os rendimentos num 
determinado período de tempo face ao serviço de dívida. 
Para evitar situações difíceis do ponto de vista financei-
ro, 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 ana-
lisar a sua própria capacidade financeira para perceber 
se poderá contrair o empréstimo, sem que isso colo-
que em causa a sua estabilidade financeira. As insti-
tuições 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 deparam-se diariamente com a 
necessidade de recuperar as dívidas cujo prazo de paga-
mento já foi ultrapassado. Por este motivo, as empresas 
de crédito especializado sentiram a necessidade de criar 
departamentos de gestão de crédito que se dedicam ex-
clusivamente a esta tarefa.

No seu modo de funcionamento, após a instituição finan-
ceira detetar o atraso no pagamento de uma prestação 
entra em contacto com o cliente por telefone, entre o pri-
meiro e o terceiro mês em que a prestação está em falta, 
com o objetivo de regularizar a situação.

Quando a situação de incumprimento não é resolvida de-
pois do primeiro contacto e após quatro ou cinco presta-
ções não saldadas, as empresas entram novamente em 
contacto com o cliente para lhe propor um novo acordo 
para a regularização do pagamento da dívida referente às 
prestações em atraso.

As instituições de crédito fazem um elevado esforço para 
tentar chegar a acordo com os clientes devedores e re-
solver os problemas de incumprimento com os quais se 
deparam. Isto porque os clientes incumpridores acarre-
tam custos adicionais para as empresas, os quais são de-
correntes dos processos judiciais que estas 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 ins-
tituições ter êxito nas abordagens e evitar o recurso aos 
tribunais.

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

2.2.1 A cobrança otimizada
As novas realidades do mercado de crédito especializa-
do e as exigências do mesmo conduziram a uma refor-
mulação do processo executivo, tendo sido criados novos 
instrumentos: o processo de injunção e o 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.

2.2.2 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 sur-
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ta o efeito pretendido, ou seja, a regularização do valor em 
dívida.

A cobrança coerciva inicia-se com um Processo de In-
junção, o qual é mais rápido que uma ação declarativa. 
Afinal, e não existindo oposição pelo devedor, é atribuí-
da 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 particu-
lares, não existindo limite de montante no que concerne a 
dívidas comerciais entre empresas.

2.2.3  Ação declarativa especial para cumprimento de  
   obrigações pecuniárias emergentes de contratos

Este procedimento também tem por objeto, tal como o 
descrito anteriormente, exigir o pagamento das obriga-
ções financeiras emergentes de contratos de valor igual 
ou inferior a 5.000,00 euros. A distinção entre este proce-
dimento e a Injunção reside essencialmente na tramitação 
processual específica que este meio judicial envolve.

2.2.4  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. Através deste 
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 perde-
rem 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 pe-
nhorados e alvo de venda judicial. Para as instituições de 
crédito, esta é uma solução benéfica, pois evita os aumen-
tos das custas judiciais e o prolongamento do processo em 
tribunal.
Habitualmente este método de recuperação de créditos 
em atraso é utilizado por instituições financeiras que pre-
tendem 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 presta-
ções de um financiamento pode ser realizado um segu-
ro de proteção ao crédito. Este tipo de seguro poderá ser 
acionado sempre que o tomador vê o seu rendimento afe-
tado por situações imprevisíveis, como são exemplo o de-
semprego involuntário, morte ou incapacidade temporária 
absoluta para trabalhar, acidente, doença ou hospitaliza-
ção. 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 incapa-

cidade temporária para trabalhar, a seguradora liquida as 
prestações mensais até o devedor poder novamente cum-
prir com as suas obrigações.

Este é um produto vantajoso para as partes envolvidas no 
contrato: a entidade financeira e o cliente. Para a insti-
tuição de crédito, há uma clara redução do risco de in-
cumprimento, visto que, no caso de o cliente não cumprir 
o pagamento das prestações mensais, a seguradora as-
sume essa responsabilidade. O cliente, por seu lado, fica 
protegido contra situações inesperadas que lhe afetem o 
rendimento, ficando sempre os seus compromissos finan-
ceiros assegurados.

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

Sempre que o subscritor do seguro for alvo de uma situa-
ção abrangida no contrato deverá entrar, imediatamente, 
em contacto com a seguradora de modo a desenvolver os 
mecanismos necessários à resolução da situação, evitan-
do assim as prestações em atraso.

CAPÍTULO VO ENDIVIDAMENTO E A GESTÃO DE CRÉDITO
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Este capítulo tem como fontes autoridades económicas e 
financeiras como a Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento, Fundo Monetário Internacional, Banco Cen-
tral Europeu, Comissão Europeia, Banco de Portugal, bem 
como analistas de referência a nível nacional e internacional. 

A evolução da economia portuguesa, em 2011, ficou marca-
da pelo 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), Ban-
co Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional 
(FMI). Uma ajuda enquadrada no Programa de Assistência 
Económica e Financeira (PAEF), ao qual está subjacente uma 
estratégia de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómi-
cos da economia nacional e de aumento do seu potencial de 
crescimento. 
As medidas de contenção orçamental implementadas no âm-
bito do PAEF levaram a uma contração do PIB em 1,6%. Para 
este decréscimo foi determinante o comportamento negativo 
da procura interna com um contributo de - 6,2 pontos percen-
tuais (p.p.), destacando-se a redução do consumo privado em 
- 3,9% e do investimento em - 14%. 

CAPÍTULO VI
A ATIVIDADE DO CRÉDITO 
ESPECIALIZADO EM 2011

Pela positiva, verificou-se uma forte redução do défice orça-
mental para 4,2% do PIB (após os 9,8% registados em 2010), 
ainda que tenha sido beneficiado por receitas extraordinárias 
de cerca de 6 mil milhões de euros, resultantes da transfe-
rência do fundo de pensões da banca para os cofres do Esta-
do. De assinalar, ainda, o crescimento robusto das exporta-
ções de bens e serviços e a redução de 5,5% das importações.
No conjunto dos países da zona euro, o crescimento do PIB foi 
de 1,4%, comparativamente com os 1,9% alcançados no ano 
anterior. Em Espanha, apesar da escalada dos juros da dívida 
soberana, a economia cresceu 0,7%, depois de ter contraído 
0,1% em 2010. A desaceleração do crescimento na zona euro, 
onde se multiplicam as medidas de contenção orçamental 
em diversos estados-membros, não é acompanhada pelos 
países emergentes, como é o caso da China, onde o PIB avan-
çou 9,3%. 
Nos Estados Unidos a economia cresceu 1,7%, acima da mé-
dia da zona euro. A limitar o crescimento mundial, cuja média 
se fixou nos 3,2%, esteve o Japão, fruto de uma desacelera-
ção económica. Em 2011, este país cresceu apenas 0,1% de-
vido às catástrofes naturais que ocorreram em março e do 
acidente nuclear que se seguiu. 

2. OS PRINCIPAIS MERCADOS EUROPEUS

À ESPERA DA RETOMA EM CLIMA DE INCERTEZA

A Europa vive tempos de incerteza. O ano de 2011 foi mar-
cado pela ajuda financeira do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e Comissão Euro-
peia (CE) a Portugal. Depois da Grécia e Irlanda, Portugal 
tornou-se o terceiro país europeu a solicitar este apoio. 
Tudo parecia confinado a estes países, mas 2012 trouxe 
novas surpresas. 

Em junho, o Governo espanhol, liderado por Mariano Ra-
joy, solicitou à troika 100 mil milhões de euros para finan-
ciar o sistema bancário privado, que alega dificuldades 
de solvência. Ao mesmo tempo, também o Chipre pedia 
“socorro”. A enorme exposição da banca cipriota à divida 
soberana grega fez com que a reestruturação grega dei-
xasse a banca local a descoberto. 

Os países que estão a usufruir dos empréstimos interna-
cionais tiveram de implementar fortes medidas de aus-
teridade em prol da melhoria das finanças públicas. Mas 

Evolução do défice orçamental português 
(fonte Eurostat, INE e Orçamento de Estado 2012)
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enquanto a consolidação das contas públicas e o equilíbrio 
dos défices externos regista melhorias consideráveis, um 
problema inesperado atinge dimensões preocupantes: 
o desemprego. O abrandamento da atividade económica 
- gerado pelas medidas de austeridade - deixou muitos 
europeus sem trabalho. 

Só uma retoma económica, que se espera ganhar ritmo 
em 2013, pode mitigar este problema. Ainda assim, é es-
perado um aumento da taxa de desemprego de 10,2%, em 
2011, para 11%, na Zona Euro.  A consolidação das contas 
públicas, o equilíbrio dos défices externos e a promoção 
das exportações são algumas das prioridades da Comis-
são Europeia para melhorar a conjuntura económica. 

 

Crédito ao consumo Crédito Automóvel TOTAL

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

Itália nd 39859 nd 10490 nd 50349

França 62579 28170 16453 7571 79032 35741

Reino Unido 48373 43380 nd 15954 nd 59334

Espanha 9905 16464 15931 5146 25836 21610

Alemanha 46619 19054 38782 16375 85401 35429

CAPÍTULO VIA ATIVIDADE DO CRÉDITO ESPECIALIZADO EM 2010

Mas a situação económica apresenta diferenças conside-
ráveis entre os Estados Membros, tendo igualmente em 
conta a correção em curso das grandes disparidades nas 
posições externas e condições estruturais que foram pos-
tas em evidência nos últimos anos. 

No mercado do crédito ao consumo, o ano de 2011 registou 
uma ligeira subida, de 804 mil milhões de euros para 815 
mil milhões de euros (total da carteira de crédito). No que 
diz respeito aos novos contratos, verificou-se uma subida 
de 3,1% para 326,4 mil milhões de euros, face aos dados 
de 2010. Os grandes responsáveis por este crescimento 
foram os segmentos do industrial (mais 11,9%) e crédito 
automóvel (mais 3,9%).  

Crédito em carteira na Europa
(valores em milhões de euros)

Fonte Eurofinas
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Em Portugal, pelo contrário, registou-se uma quebra, por 
sinal a maior em todo o continente, de cerca de 15,2%, 
seguindo-se a Suécia com uma descida dos montantes 
concedidos na ordem dos 4,5%. 
A maioria dos países apresentou subidas, tendo a Holan-

da sido o país que mais cresceu em 2011 (14,7%). Entre 
os principais mercados europeus, aqui apresentados em 
detalhe no quadro, destaca-se a Alemanha, com um total 
de crédito para consumo e automóvel de 85,4 milhões de 
euros (valor acumulado).  

Crédito ao consumo em 2011
Valores em milhares de euros (Fonte: Eurofinas 2011)
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Alemanha 2010 2011 2012*

PIB 3,7 3 0,7

Taxa de Desemprego 7,3 5,6 5,6

Inflação 1,2 2,5 2,3

Saldo Orçamental (% PIB) -4,3 -1 -0,9

Balança de transações correntes (% PIB) 5,8 5,3 4,7

ALEMANHA

França 2010 2011 2012*

PIB 1,5 1,7 0,5

Taxa de Desemprego 9,8 9,7 10,2

Inflação 1,7 2,3 2,1

Saldo Orçamental (% PIB) -7,1 -5,2 -4,5

Balança de transações correntes (% PIB) -2,2 -2,7 -2,4

Espanha 2010 2011 2012*

PIB -0,1 0,7 -1,8

Taxa de Desemprego 20,1 21,7 24,4

Inflação 2 3,1 1,9

Saldo Orçamental (% PIB) -9,3 -8,5 -6,4

Balança de transações correntes (% PIB) -4,5 -3,9 -2

CAPÍTULO VIA ATIVIDADE DO CRÉDITO ESPECIALIZADO EM 2010

Principal economia mantém sinais de robustez 

Depois de um crescimento do PIB na casa dos 3%, a prin-
cipal economia europeia deverá abrandar para os 0,7% 
este ano, afetada negativamente pela conjuntura euro-
peia. A robustez do tecido económico está a travar subi-

das na taxa de desemprego, que, aliás, até desceu de 2010 
para 2011. Este ano, prevê-se que se mantenha constante 
nos 5,6%. Indicadores como a inflação, saldo orçamental 
e balança de transações correntes registaram melhorias. 

ESPANHA
À espera dos efeitos da ajuda internacional

Depois do pedido de ajuda internacional para recapitalizar 
o sistema bancário privado, a economia espanhola ficou 
sobre forte vigilância. 
As previsões para 2012, no que diz respeito ao PIB e de-
semprego são bastante desfavoráveis face ao compor-

tamento destes indicadores em 2011. Com um valor que 
já ultrapassa os 24%, a taxa de desemprego é uma das 
grandes preocupações das autoridades governamentais, 
que veem nas exportações e medidas de flexibilização da 
economia saídas para mitigar o problema.

FRANÇA 
Aumento do salário mínimo e impostos
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Aumento do desemprego e abrandamento do crescimen-
to do PIB são duas realidades negativas esperadas para 
2012. O novo Governo, que tomou posse em meados de 
2012, fez campanha contra a austeridade, mas acabou por 
aplicar um imposto sobre as empresas e os contribuintes 
individuais com rendimentos mais elevados. O objetivo é 

ITÁLIA 
Forte subida do desemprego

Itália 2010 2011 2012*

PIB 1,8 0,4 -1,4

Taxa de Desemprego 8,4 8,4 9,5

Inflação 1,6 2,9 3,2

Saldo Orçamental (% PIB) -4,6 -3,9 -2

Balança de transações correntes (% PIB) -3,5 -3,1 -2,2

Reino Unido 2010 2011 2012*

PIB 2,1 0,7 0,5

Taxa de Desemprego 7,8 8 8,5

Inflação 3,3 3,4 3,5

Saldo Orçamental (% PIB) -10,2 -8,3 -6,7

Balança de transações correntes (% PIB) -3,3 -1,9 -1,7

CAPÍTULO VIA ATIVIDADE DO CRÉDITO ESPECIALIZADO EM 2010

Penalizada pela crise económica, a Itália deverá entrar em 
recessão este ano, com uma contração do PIB de 1,4%. 
As dificuldades no mercado de trabalho - com uma taxa 
de desemprego a chegar aos 9,5%, - e a inflação deverão 
travar o dinamismo do consumo privado. 

REINO UNIDO 
Construção regista grande queda

angariar os 7,2 mil milhões que faltam nas contas de 2012 
para que a França possa tentar cumprir a meta de 4,5% 
assumida pela Comissão Europeia. 
A principal força motriz de crescimento francês deverá 
continuar a ser a procura doméstica, ainda que possa re-
gistar abrandamentos.

No primeiro trimestre de 2012, a Itália apresentou um de-
ficite orçamental de 8% do PIB, um valor mais elevado do 
que o do ano anterior e que ficou a dever-se ao maior cus-
to do serviço da dívida soberana e à menor receita com im-
postos, provocada pela contração da atividade económica. 

Apesar de uma previsão de crescimento de 0,5%, a reces-
são voltou ao Reino Unido no primeiro trimestre de 2012. 
A economia britânica contraiu 0,3% nos primeiros três 
meses do ano, mantendo a tendência negativa do final de 
2011. A queda é superior às previsões, devido ao setor da 
construção, que regista a maior contração em três anos, e 
reforça a possibilidade de novos estímulos do Banco de In-
glaterra para dinamizar a economia e fazer face aos riscos 
de um agravamento da crise na Europa. No desemprego 
espera-se uma subida para os 8,5%. 

3. O MERCADO PORTUGUÊS 

Em 2011, o mercado de crédito especializado sofreu uma 
quebra de 20,5% nos montantes concedidos, quando com-
parado com o período homólogo. 
No total foram financiados 4420 milhões de euros pelas 
instituições financeiras Associadas da ASFAC. Apesar da 
concessão de crédito ter diminuído em todos os tipos de 
crédito, a maior descida, (26,7%) verificou-se no crédito 
concedido a fornecedores para a reposição de stocks, sen-
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do também este o tipo de financiamento com mais peso na 
carteira de crédito das Associadas da ASFAC. 
O crédito clássico a particulares, comumente designado 
por crédito ao consumo, também apresentou uma descida 
muito significativa (20,8%). Já o crédito revolving registou 
uma quebra menos acentuada: 3,2%. No entanto, o peso 
do crédito revolving no total dos montantes financiados é 

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

ASFAC Dezembro 2011

 2010 2011 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 

% 

Créd 
Clássico

516.268 519.729 532.253 590.472 2.158.721 486.735 437.955 442.716 376.468 1.743.875 -36,2 -19,2 39,5

 ..Partic 
(consumo) 474.434 479.056 484.075 545.751 1.983.315 445.732 386.861 394.116 343.182 1.569.891 -37,1 -20,8 90,0

..Empresas 41.834 40.673 48.178 44.721 175.406 41.004 51.094 48.600 33.287 173.984 -25,6 -0,8 10,0

Outros 189 313 375 281 1.158 398 290 169 119 977 -57,6 -15,7 0,0

Fornec 
(stock) 611.510 675.840 592.806 753.179 2.633.336 591.155 535.905 404.355 399.748 1.931.163 -46,9 -26,7 43,7

Créd 
Revolving 181.447 175.479 188.397 222.933 768.257 183.430 172.256 180.657 207.425 743.767 -7,0 -3,2 16,8

Total 1.309.414 1.371.361 1.313.831 1.566.866 5.561.472 1.261.718 1.146.406 1.027.897 983.761 4.419.782 -37,2 -20,5 100,0

bastante inferior ao peso do crédito ao consumo, 16,8% e 
cerca de 40%, respetivamente. 
De um modo geral pode dizer-se que o crédito a fornece-
dores e o crédito ao consumo foram os principais respon-
sáveis pelos resultados alcançados em 2011, demonstran-
do claramente a quebra no poder de compra, que se refle-
te no consumo, fruto do clima económico que o país vive.

No que diz respeito à repartição do crédito clássico, e con-
firmando o que foi indicado anteriormente, as quedas mais 
abruptas sentiram-se no financiamento para aquisição de 
meios de transporte e para equipar o lar, 22,5% e 20,5% 
respetivamente. De notar também que estes dois tipos de 
crédito são os principais destinos do crédito clássico, 70% 
e 17%, respetivamente. O crédito pessoal, que represen-
ta cerca de 10% do crédito clássico, não registou grandes 

oscilações, tendo-se verificado uma ligeira subida de 1,7% 
face ao ano de 2010. O crédito hipotecário - concedido com 
base numa hipoteca - e o crédito equipamento - adquirido 
por empresas para a compra de equipamento não desti-
nado à revenda - apresentaram grandes oscilações, no 
entanto, não têm expressão no total dos montantes finan-
ciados uma vez que, em conjunto, apenas representam 1% 
do crédito clássico.

ASFAC Dezembro 2011

 2010 2011 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

383.586 385.503 389.130 432.766 1.590.985 351.611 309.129 313.165 259.338 1.233.242 -40,1 -22,5 70,7

Lar 88.569 85.835 89.175 106.351 369.930 76.253 69.072 76.103 72.581 294.008 -31,8 -20,5 16,9

Equipamento 918 735 572 642 2.867 3.810 3.289 2.322 385 9.806 -40,0 242,0 0,6

Cred 
Pessoal

39.885 44.059 47.936 44.449 176.329 49.103 50.413 43.721 36.084 179.320 -18,8 1,7 10,3

Cred 
Hipotecário

258 416 600 998 2.271 661 1.349 2.505 2.329 6.844 133,5 201,4 0,4

Outros 3.051 3.182 4.839 5.267 16.339 5.298 4.704 4.902 5.751 20.654 9,2 26,4 1,2

Total 516.268 519.729 532.253 590.472 2.158.721 486.735 437.955 442.716 376.468 1.743.875 -36,2 -19,2 100,0

Repartição do crédito clássico com base no valor, por tipo de produto financiado
(em milhares de euros)
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 2010 2011 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

Créd 
Clássico 3.954 4.320 4.182 3.847 4.061 4.198 4.108 3.760 3.239 3.820 -16 -5,9

 ..Partic 
(consumo) 3.711 4.071 3.903 3.623 3.813 3.935 3.748 3.442 3.012 3.528 -17 -7,5

 ..Empresas 15.477 15.506 14.907 15.730 15.385 15.369 15.116 14.981 14.510 15.017 -8 -2,4

Em 2011, o número de contratos de crédito clássi-
co celebrados com empresas e particulares desceu 
14,1%. Para esta queda contribuiu, essencialmente, 
o crédito a particulares que representa a quase to-

CAPÍTULO VIA ATIVIDADE DO CRÉDITO ESPECIALIZADO EM 2010

talidade do crédito clássico e que desceu 14,5%. Já o 
crédito clássico a empresas registou uma ligeira su-
bida de 1,6%, contudo apenas representa 2,5% deste 
tipo de crédito.

No que respeita ao valor dos contratos de crédito a parti-
culares, naturalmente, e tendo em conta os indicadores 
acima apresentados, também se verificaram quebras. 
No total do crédito clássico a descida do montante de cré-
dito por contrato foi de 5,9%. No crédito ao consumo, es-

ASFAC Dezembro 2011

 2010 2011 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  
%

Créd 
Clássico 130.554 120.305 127.273 153.478 531.610 115.954 106.605 117.732 116.216 456.507 -24 -14,1 100,0

 ..Partic 
(consumo) 127.851 117.682 124.041 150.635 520.209 113.286 103.225 114.488 113.922 444.921 -24 -14,5 97,5

 ..Empresas 2.703 2.623 3.232 2.843 11.401 2.668 3.380 3.244 2.294 11.586 -19 1,6 2,5

Contratos celebrados de crédito clássico
(em unidades)

pecificamente, o valor médio do contrato foi de 3.528€, um 
valor 7,5% inferior ao registado em 2010. 
Já nos contratos celebrados com empresas, o valor mé-
dio de um contrato foi de 15.017€, menos 2,4% face ao  
período homólogo.

4. PERSPETIVAS PARA 2012 

Valor médio de contratos celebrados de crédito clássico
(em euros)
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As projeções do Banco de Portugal (BdP) para a economia 
nacional, no Boletim de Primavera, apontam para uma 
contração do PIB em 2012 de 3,4%, melhorando em 2013 
para uma estagnação (crescimento zero). Mais otimista 
está o Fundo Monetário Internacional (FMI) que espera 
uma retoma ligeira da economia portuguesa no próximo 
ano, com um crescimento de 0,3%. 

De acordo com o BdP, a evolução do consumo privado, que 
em 2011 foi de -3,9%, deverá continuar a ser condicionada 
pelas perspetivas desfavoráveis para o rendimento dis-
ponível dos consumidores, num contexto de deterioração 
das condições no mercado de trabalho e do impacto das 
medidas de consolidação orçamental. Neste contexto, o 
BdP estima uma quebra de 7,3% do consumo privado em 
2012. Já para 2013, a queda será de apenas 1,9%. 

O investimento empresarial deverá apresentar uma traje-
tória de recuperação em 2013, encorajado pela dinâmica 
da procura externa. As exportações, com crescimentos 
previstos de 2,7% e 4,4%, em 2012 e 2013, respetivamen-
te, vão continuar a contribuir de forma determinante para 
o crescimento do PIB. 

Ao nível da inflação, espera-se que se mantenha relativa-
mente elevada em 2012, reduzindo-se de forma significa-
tiva em 2013. Desta forma, prevê-se uma taxa de variação 
média de 3,2% em 2012, caindo para 0,9% em 2013. 

A evolução dos salários deverá ser significativamente con-
dicionada pela situação no mercado de trabalho, caracte-
rizada por uma redução do emprego bastante acentuada, 
em particular em 2012, bem como por medidas legislati-
vas, como a suspensão dos subsídios de férias e de Natal 
no sector público.

A nível mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 
reviu em alta as suas projeções, no seu relatório de abril, 
face ao que tinha previsto em janeiro. Contudo, a organiza-
ção espera ainda uma recessão suave na Europa em 2012 
e um crescimento mais fraco no mundo em comparação 
com o registado no ano passado. Para 2013, as perspeti-
vas são mais animadoras, prevendo-se uma melhoria em 
praticamente todos os países analisados.    

A economia mundial deverá crescer 3,5% em 2012, subin-
do para 4,1% em 2013. Na Zona Euro é esperada uma con-
tração de 0,3%, seguida de uma retoma ligeira de 0,9%. 
Apesar de reconhecer que as autoridades europeias sou-
beram gerir a crise da dívida soberana de modo a evitar o 
risco sistêmico e uma forte desaceleração da economia 
mundial, o FMI sublinha que as políticas devem ser forta-
lecidas para solidificar a fraca recuperação. 

Nos Estados Unidos da América prevê-se um crescimento 
de 2,1%, em 2012, e de 2,4% em 2013. Com aumentos bem 
superiores está a China, cujo PIB deverá avançar 8,2% 
este ano. Já o Brasil chegará aos 3%.

No conjunto das economias avançadas, os crescimentos 
esperados para este ano e próximo são, respetivamente, 
de 1,4% e 2%. Nestes países, as medidas de austeridade 
que estão a ser aplicadas podem gerar uma deflação mais 
sustentada ou um período prolongado de fraca atividade, 
alerta o FMI. 
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AS ASSOCIADAS
Banco BNP Paribas Personal Finance • Banco Credibom • Banif Mais • Banco Primus 

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

Instituição Financeira de Crédito, S.A. • BMW Bank GmbH Sucursal Portuguesa • BNP 

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. • Financeira El Corte Inglês EFC, S.A. FINICRÉDITO 

- Instituição Financeira de Crédito, 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. • 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. • TOTTA - Crédito Especializado, Instituição Financeira de Crédito, S.A.

CAPÍTULO VII
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CAPÍTULO VIIAS ASSOCIADAS
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AS ADERENTES
BNP Paribas Assurance Portugal, ACE • CPP – Card Protection Plan

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

Company Limited • VANTYX Systems

CAPÍTULO VIII



36 • ANUÁRIO ASFAC 2011

CAPÍTULO VIIIAS ADERENTES
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