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NOVIDADES NO DIREITO 

BANCÁRIO E FINANCEIRO 

Nos últimos meses, foram publicados diplomas legais que introduzem alterações relevantes 
para a prática bancária assinalam-se, ainda, importantes comunicações do Banco de 
Portugal, designadamente, no âmbito da aplicação de taxas aos cartões de crédito ou ao 
comissionamento de contas bancárias. Estas são apenas algumas referências a 
acontecimentos recentes no âmbito da actividade bancária.  

APLICAÇÃO DE TAXAS MÁXIMAS NOS CARTÕES DE CRÉDITO E LINHAS DE 

CRÉDITO 

Em 28 de Fevereiro o Banco de Portugal emitiu um comunicado sobre a aplicação de taxas 

máximas nos cartões de crédito e linhas de crédito.Tendo o Banco de Portugal 

conhecimento de que as instituições de crédito estão a desenvolver acções publicitárias que 

incentivam a utilização de crédito no âmbito de cartões de crédito e de linhas de crédito, veio 

emitir algumas considerações neste âmbitoDeste modo, considerando que (i) as campanhas 

referidas têm, sobretudo, como destinatários clientes que celebraram os seus contratos de 

crédito em momento anterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 42-A/2013, de 28 de 

Março - diploma que modificou substancialmente a forma de determinação das taxas 

máximas do crédito aos consumidores, permitindo a consolidação da tendência de redução 

dessas taxas, nomeadamente no chamado crédito revolving (cartões de crédito, linhas de 

crédito, contas correntes e facilidades de descoberto - e que (ii) a observância das taxas 

máximas é aferida no momento da celebração do contrato de crédito, a eventual utilização 

dos cartões de crédito ou das linhas de crédito poderá ser feita em condições distintas das 

resultantes das taxas máximas actualmente em vigor. 
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DIREITO BANCARIO 

 

Perante estas circunstâncias, os clientes poderão, denunciar estes contratos de crédito 

de duração indeterminada, sem encargos e de forma imediata, ou num curto espaço de 

tempo, e contratar novas operações de crédito. 

O Banco de Portugal entende que as novas utilizações que os clientes venham a fazer 

dos cartões de crédito, das linhas de crédito ou de outros contratos de crédito revolving 

não devem estar sujeitas a condições que ultrapassem os limites estabelecidos pelas 

taxas máximas em vigor. Mais considera que a adopção deste entendimento permitiria 

assegurar que os contratos de crédito aos consumidores observam as condições de 

mercado prevalecentes em cada momento, finalidade pretendida pelo legislador com a 

definição do regime de taxas máximas. 

Nesse sentido, o Banco de Portugal irá solicitar ao legislador a promoção das alterações 

legislativas necessárias. 

SIMPLIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO DE CONTAS DE 

DEPÓSITO À ORDEM 

No dia 10 de Março de 2014 o Banco de Portugal emitiu uma Carta-Circular definindo as 

boas práticas a observar pelas instituições de crédito para a simplificação e 

padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem, transmitindo o 

entendimento do Banco de Portugal de que as instituições de crédito devem 

comercializar uma conta de depósito à ordem padronizada, que inclua, grosso modo, os 

serviços mínimos bancários previstos no Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de Março, na 

redacção em vigor, mas sem as restrições de acesso ou de comissionamento previstas 

nesse diploma. 

O Banco de Portugal reconhece que é legítimo as instituições cobrarem uma comissão 

de manutenção de conta de depósito à ordem, por se tratar de uma retribuição por 

serviços prestados. Mais, considera que a comissão deve englobar (i) a anuidade do 

cartão de débito e (ii) a realização de, no mínimo, três levantamentos mensais ao balcão 

– de molde a que os serviços em questão contemplem a movimentação dos depósitos. 

No tocante à implementação das recomendações expressas, o Banco de Portugal, 

embora reconhecendo que o seguimento das mesmas pode implicar ajustamentos 

consideráveis por parte das instituições de crédito, pede celeridade na sua 

implementação. 

SEPA - ÁREA ÚNICA DE PAGAMENTO EM EUROS 

Em 26 de Fevereiro de 2014 foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia o 

Regulamento (UE) n.º 248/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o 

Regulamento n.º 260/2012, cujo objecto consiste na migração dos sistemas nacionais de 

transferências a crédito e de débito directo para sistemas harmonizados de 

transferências a crédito SEPA e de débito directo SEPA. 

O Regulamento n.º 260/2012 previa que a migração para SEPA fosse efectuada até 1 

de Fevereiro de 2014, para que os prestadores de serviços e utilizadores de serviços de 

pagamento dispusessem de tempo suficiente para adaptarem os respectivos processos 

aos requisitos técnicos decorrentes da migração para as transferências a crédito SEPA e 

os débitos directos SEPA. 

Sucede que, no contexto de reuniões realizadas com os Estados-Membros e relatórios 

delas resultantes, foi assinalado que em vários Estados-Membros as taxas de migração 

ficaram aquém das expectativas, em especial relativamente aos débitos directos SEPA. 
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A partir de 1 de Fevereiro de 2014 os bancos e demais prestadores de serviços de pagamento deveriam recusar-se a 

processar transferências a crédito ou débitos directos que não sejam conformes com o SEPA por força das suas 

obrigações legais, embora possam tecnicamente, como já é actualmente o caso, processar esses pagamentos 

continuando a utilizar os antigos sistemas de pagamento existentes em simultâneo com as transferências a crédito 

SEPA e os débitos directos SEPA. 

No entanto, por forma a evitar perturbação desnecessária dos pagamentos, decorrente do facto de a migração para o 

SEPA não estar totalmente concluída, os prestadores de serviços de pagamento deverão ser autorizados, por um 

período limitado, a continuar a processar operações de pagamento através dos seus antigos sistemas, em paralelo com 

os seus sistemas de transferências a crédito SEPA e de débitos directos SEPA, sendo instituído um período transitório, 

excepcional, que permita a continuação desse processamento em paralelo dos pagamentos em diferente formato. 
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EVENTS AND SEMINARS 
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NOVAS PERSPECTIVAS NA RESPONSABILIDADE DO ESTADO O IMPACTO DA 

LIDERANÇA ORGANIZACIONAL NO BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES 

Novas perspectivas na responsabilidade do Estado 

O impacto da liderança organizacional no bem-estar dos trabalhadores NOVO! 

Autor : Fernando Messias 

1ª Edição 2013 

As chefias assumem um papel fundamental no processo de liderança pois são 

elas que se encontram maioritariamente em contato com os colaboradores e 

poderão monitorizar melhor (pelo menos com maior proximidade e/ou influência) 

o resultado da sua força de trabalho.A coerência entre os comportamentos que 

a organização reclama dos seus colaboradores e os comportamentos que 

promovam bem-estar gera um ciclo de aumento de bem-estar melhorando o 

sucesso da organização. Quanto à análise interna Portuguesa parece constatar-

se a existência de uma necessidade quase que irresistível de reformar tudo e 

todos – veja-se por exemplo a este respeito o excelente artigo do Professor 

Correia Jesuíno intitulado de “Leadership and culture in Portugal” integrado no 

estudo “Culture and Leadership Across the World – The GLOBE book of in-Depth 

Studies of 25 Societies” dos autores Jagdeep S. Chhokar, Felix C. Brodbeckn e 

Robert J. House, 2008. Hoje parece assistir-se a uma reforma das pessoas – veja-se 

por exemplo o 15 de Novembro de 2012 onde se assistiu à maior manifestação 

cívica de sempre em Portugal; um protesto generalizado ao resultado 

económico de quatro décadas de manifesta incapacidade política governativa. 

Parece assistir-se a uma reforma das consciências e a uma maior abertura ao 

mundo em grande parte conseguida pela integração europeia. 

O líder é um produto do grupo e participa ele próprio na criação do mesmo 

grupo. Líder e seguidor, chefia e colaborador estão interligados na relação de 

liderança. 

Pode concluir-se que o papel de líder é considerado um papel social emergente 

e iterativamente reconhecido à medida que as pessoas vão trabalhando em 

conjunto.   
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