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Entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 o re-

gime jurídico que regula a atividade de interme-

diário de crédito e a prestação de serviços de 

consultoria relativamente a contratos de crédito 

celebrados com consumidores, independente-

mente do tipo e da finalidade do contrato de 

crédito em causa. Este regime consta do Decreto

-Lei n.º 81-C/2017, publicado no dia 7 de julho. 

 

A atividade de intermediário de crédito tem vin-

do a ter um desenvolvimento significativo em Por-

tugal impulsionado pelo aumento da procura de 

bens e serviços de consumo, estimulando o recur-

so ao crédito para a aquisição desses bens e 

serviços e contribuindo para que os fornecedores 

se tornassem também intermediários do processo 

de concessão de crédito. Porém, recentemente, 

num contexto de instabilidade económico-

financeira, esta atividade foi fomentada pelo 

surgimento de entidades que se propõem acon-

selhar e acompanhar os clientes bancários na re-

nogociação dos contratos de crédito de forma a 

impedir o seu incumprimento ou na procura de 

soluções que possibilitem a sua regularização. 

 

A atividade dos intermediários de crédito apenas 

pode ter como objeto operações de crédito con-

cedidas por entidades legalmente habilitadas a 

conceder crédito a título profissional, sendo-lhes 

vedado intervir na comercialização de outros 

produtos e serviços bancários, nomeadamente 

no âmbito da poupança e dos serviços de pa-

gamento. 

 

Constatando-se que a atividade de intermediário 

de crédito pode ser exercida em diferentes con-

texto, preveem-se três categorias de interme-

diários de crédito: os intermediários de crédito vin-

culados, os intermediários de crédito não vincula-

dos e os intermediários de crédito a título aces-

sório.  

 

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídi-

co que define os requisitos de acesso e de exer-

cício da atividade de intermediário de crédito e 

da prestação de serviços de consultoria rela-

tivamente a contratos de crédito. 

 

As pessoas singulares e coletivas que, à data da 

entrada em vigor do presente decreto-lei, desen-

volvam a atividade de intermediário de crédito, 

podem continuar a exercer essa atividade em 

Portugal sem a autorização prevista no artigo 11.º 

do regime aprovado em anexo i ao presente de-

creto-lei até 12 meses após a data da entrada 

em vigor do presente decreto-lei. Durante o  
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período transitório, as pessoas que desenvolvam a 

atividade de intermediário de crédito nas con-

dições acima estabelecidas devem observar os 

deveres de conduta, de informação e de as-

sistência previstos nas normas legais e regulamen-

tares aplicáveis aos contratos de crédito em cuja 

comercialização intervenham. Findo esse 

período, as pessoas singulares e coletivas que não 

tenham obtido autorização e registo para o exer-

cício da atividade de intermediário de crédito fi-

cam proibidas de exercer a referida atividade. 

 

As pessoas coletivas constituídas sob a forma de 

sociedade anónima que, à data da entrada em 

vigor do presente decreto-lei, desenvolvam a ati-

vidade de intermediário de crédito, devem asse-

gurar a conversão de ações representativas do 

capital social ao portador em nominativas nos ter-

mos e prazos que vierem a ser fixados pelo Gov-

erno, de acordo com o disposto na Lei n.º 

15/2017, de 3 de maio. 

 

Avaliação da execução 

No final do ano de 2019, o Banco de Portugal 

divulga um relatório de avaliação do impacto da 

aplicação do presente decreto-lei. 

 

Atividade dos intermediários de crédito 

No exercício da sua atividade, os intermediários 

de crédito podem prestar um ou vários dos se-

guintes serviços de intermediação de crédito: 

a) Apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores; 

b) Assistência a consumidores, mediante a realiza-

ção de atos preparatórios ou de outros trabalhos 

de gestão pré-contratual relativamente a contra-

tos de crédito que não tenham sido por si 

apresentados ou propostos; 

c) Celebração de contratos de crédito com con-

sumidores em nome dos mutuantes. 

No exercício da sua atividade, é proibido aos in-

termediários de crédito intervir em: 

a) Operações bancárias sujeitas à supervisão do 

Banco de Portugal que não se encontrem expres-

samente previstas no presente regime jurídico; 

b) Contratos de crédito concedidos ou a con-

ceder por pessoa singular ou coletiva que não 

seja um mutuante, na aceção da alínea n) do 

artigo 3.º. 

 

Poderes de supervisão do Banco de Portugal 

Compete ao Banco de Portugal exercer a super-

visão, cabendo-lhe, designadamente: 

a) Conceder a autorização para o exercício da 

atividade de intermediário de crédito e revogá-

la, nos casos previstos na lei; 

b) Conceder a autorização para a prestação de 

serviços de consultoria e revogá-la, nos casos pre-

vistos na lei; 

c) Criar, manter e atualizar permanentemente o 

registo dos intermediários de crédito; 

d) Fiscalizar o cumprimento do disposto no 

presente regime jurídico; 

e) Emitir as normas regulamentares que se 

mostrem necessárias à aplicação das suas dis-

posições; 

f) Apreciar as reclamações apresentadas por 

consumidores relativamente a intermediários de 

crédito; 

g) Instaurar processos de contraordenação 

decorrentes da violação das disposições do 

presente regime jurídico e aplicar as respetivas 

sanções. 

 

Para além de outros poderes previstos no 

presente regime jurídico e na respetiva lei orgâni-

ca, o Banco de Portugal, no exercício das suas 

competências de supervisão, pode, em especial: 

a) Exigir às entidades habilitadas a exercer a ati-

vidade de intermediário de crédito ou a prestar  
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serviços de consultoria a apresentação dos ele-

mentos informativos ou documentais que consid-

ere necessários à verificação do cumprimento 

das normas do presente regime jurídico; 

b) Realizar inspeções aos estabelecimentos das 

entidades que exercem a atividade de interme-

diário de crédito ou prestem serviços de consulto-

ria; 

c) Emitir recomendações às entidades habilitadas 

a exercer a atividade de intermediário de crédito 

e a prestar serviços de consultoria; 

d) Emitir determinações específicas dirigidas a 

pessoas singulares ou coletivas, designadamente 

para que adotem um determinado comporta-

mento, cessem determinada conduta ou se ab-

stenham de a repetir, ou para que sejam sanadas 

as irregularidades detetadas; 

e) Solicitar a qualquer pessoa os elementos in-

formativos ou documentais que necessite para o 

exercício das suas funções e, se necessário, con-

vocar essa pessoa e ouvi-la a fim de obter esses 

elementos. 

 

Os artigos 12.º e 12.º-A do RGICSF são aplicáveis, 

com as necessárias adaptações, às decisões do 

Banco de Portugal tomadas no âmbito do 

presente regime jurídico, bem como aos prazos 

nele estabelecidos, respetivamente. 
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pressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 

sobre este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

P U B L I C A Ç Õ E S  -   F e r n a n d o  M e s s i a s  A d v o ga d o s  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  DISPONÍVEL AQUI 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de 

cinco estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e 

qualitativas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteado-

ras das conclusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da 

sua importância enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à 

dinâmica relacional e diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora 

de bem-estar é um processo interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado 

para o desempenho organizacional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  
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