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Tomámos o puls o ao mercado
O crédito continua caro: use-o só em caso de 
necessidade. Para ajudá-lo, negociámos uma 
parceria com a Unicre, que, em dois anos, permite 
poupar 260 euros face à média do mercado

O
crédito pessoal é uma faca de 
dois gumes. Pode resolver uma 
situação financeira complicada 
ou ajudar a concretizar projetos e 
sonhos, mas tem como reverso o 

endividamento e, se não for bem gerido, um 
descontrolo das contas domésticas. Evite que 
o total das despesas com empréstimos ultra-
passe 35% do rendimento mensal. E resista à 
publicidade. A única forma fiável de analisar 
propostas é através da taxa anual de encargos 

16  Dinheiro & direitos 129  maio/junho 2015

CRÉDITO PESSOAL Taxa de juro  |  Prestação  |  Protocolo

O NOSSO ESTUDO X

■■ Para encontrar a Escolha Acertada, 
calculámos a TAEG. No caso do Banif, não 
apresentamos esta taxa no quadro, pois 
só permite a contratação de empréstimos 
a partir de 40 meses e o nosso cenário foi 
fixado para 24 meses, um prazo mais comum. 

■■ Os nossos associados podem beneficiar 
do protoloco com a Unicre. Os restantes 
consumidores têm no Banco Cetelem  
o crédito mais vantajoso, mas devem prestar 
atenção às taxas promocionais, apenas  
em vigor até 31 de maio de 2015.

ESCOLHA ACERTADA  

Protocolo DECO PROTESTE/Unicre
Crédito Pessoal DECO Taxa Fixa
XX Se é nosso associado, aproveite as 

condições do protocolo com a Unicre  
(ver caixa da página seguinte).

TAEG  10,5%
Prestação sem seguros  € 228,65

Banco Cetelem
Crédito Clássico Pessoal Taxa Fixa
XX Para os consumidores em geral, a Escolha 

Acertada é o produto do Banco Cetelem.

TAEG  10,8%
Prestação sem seguros  € 229,32

  EMPRÉSTIMO DE 5000 EUROS A 24 MESES
Banco e produto Empréstimo  

(€)
Prazo  

(meses)
Custos iniciais para  

o cenário (€)
Prestação  

sem seguros (€)
TAEG para  

o cenário (%)

Protocolo DECO/Unicre Crédito Pessoal DECO Taxa Fixa 3 000 - 20 000 24 - 84 0 228,65 10,5

Banco Cetelem Crédito Clássico Pessoal Taxa Fixa 2 500 - 50 000 12 - 96 0 229,32 10,8

ActivoBank Crédito Multiusos Taxa Fixa 1 000 - 75 000 6 - 96 0 231,65 11,9

Unicre Crédito Pessoal Unibanco Taxa Fixa 3 000 - 20 000 24 - 84 0 231,65 11,9

Santander Totta Crédito Curto Prazo Taxa Fixa 2 500 - 5 000 6 - 24 38,04 233,05 13,5

Banco BPI Crédito Pessoal Taxa Variável 1 000 - 30 000 24 - 120 104 229,37 14,2

Banco BPI Crédito Pessoal Taxa Fixa 1 000 - 30 000 18 - 120 104 230,45 14,8

Montepio Crédito Individual Taxa Variável 2 000 - 75 000 12 - 120 78 232,72 14,8

Crédito Agrícola Crédito Pessoal Dinâmico Taxa Fixa 1 000 - 30 000 24 - 120 52 234,67 14,8

Banco Credibom Crédito Pessoal Taxa Fixa 2 500 - 75 000 12 - 96 95 233,28 14,9

Abanca Crédito Pessoal Taxa Variável 2 500 - 75 000 24 - 120 130 231,66 15,3

Montepio Crédito Individual Taxa Fixa 2 000 - 75 000 12 - 120 78 234,34 15,6

Cofidis Crédito Pessoal Taxa Fixa 5 000 - 50 000 24 - 96 0 240,16 16,0

Banco Popular Crédito Pessoal Taxa Fixa 1 250 - 75 000 12 - 96 59,80 236,99 16,0

Crédito Agrícola Crédito Pessoal Dinâmico Taxa Variável 1 000 - 30 000 24 - 120 52 237,22 16,1

Best Bank Crédito Pessoal Taxa Fixa 2 500 - 50 000 6 - 84 104 236,49 16,7

Barclays Crédito Pessoal Taxa Variável 2 500 - 30 000 24 - 84 130 236 17,1

Barclays Crédito Pessoal Taxa Fixa 2 500 - 30 000 24 - 84 130 236,49 17,4

Novo Banco Crédito Individual Standard Taxa Variável 2 000 - 30 000 6 - 84 130 236,64 17,4

Novo Banco Crédito Individual Standard Taxa Fixa 2 000 - 30 000 6 - 84 130 236,82 17,5

Abanca Crédito Pessoal Taxa Fixa 2 500 - 75 000 6 - 96 130 236,49 17,8

Millennium bcp Crédito M Total Taxa Fixa 1 000 - 75 000 6 - 96 130 238,15 18,0

BBVA Crédito Pessoal Taxa Fixa até 40 000 6 - 120 104 241,39 19,9

Santander Totta Crédito Pessoal Activação Taxa Fixa 2 500 - 50 000 6 - 96 194,48 241,53 20,2

CGD Crédito Pessoal Multifinalidade Taxa Variável desde 1 000 1 - 60 208 239,82 21,0

Banco BIC Super Crédito Pessoal Taxa Variável 2 500 - 25 000 12 - 72 52 243,98 21,4

Banif Crédito Pessoal Standard Taxa Fixa 1 000 - 30 000 40 - 120 91 236,49 n.a.

27 produtos analisados
■■ Enviámos um questionário a 22 

instituições de crédito, a que responderam 
11. Para as restantes, procurámos dados 
nos portais na Net e através do telefone.  

■■ O Banco BiG e a Caja Duero já não 
disponibilizam crédito pessoal. Apurámos 
ainda que o Deustche Bank também não 

comercializa o produto Crédito Pessoal, 
embora continue a anunciá-lo.  

■■ As condições apresentadas para  
o Banco Credibom e o Banco Cetelem  
(ver quadro ao lado) são promocionais.  
O primeiro não indica a data em que 
termina a promoção. No segundo,  
vigora até 31 de maio.

efetiva global (TAEG), que inclui todos os 
encargos associados ao crédito, como juros, 
comissões bancárias, impostos ou seguros.  
Se tiver entrado numa situação difícil, por 
exemplo, porque perdeu o emprego, ficou 
doente ou o casamento chegou ao fim, recor-
ra ao Gabinete de Apoio ao Sobre-endividado, 
da DECO. 

 Apesar da época pouco favorável, o crédito 
pessoal está a crescer. Em 2014, foram realiza-
dos acima de 348 mil novos contratos, mais 

16 mil do que em 2013. Também o volume 
subiu. No ano passado, estes empréstimos 
envolveram 1,89 mil milhões de euros, contra 
1,71 mil milhões de euros em 2013. Em termos 
médios, cada contrato registou um montante 
a rondar os 5430 euros. 

Esta realidade justifica um acompanha-
mento permanente do mercado e a publica-
ção dos nossos estudos na rubrica Barómetro. 
Face a uma expansão do crédito após alguns 
anos de menor dinamismo, quisemos ir ainda 

mais longe e investigámos uma solução que 
garantisse aos nossos associados as melhores 
condições. Analisadas as propostas de todas 
as instituições, encontrámos na Unicre a 
mais vantajosa, pelo que assinámos um acor-
do com esta entidade (ver página seguinte). 

Não quisemos, no entanto, deixar os res-
tantes consumidores sem orientação e pes-
quisámos soluções alternativas. No quadro 
abaixo, encontra as condições dos 27 
produtos analisados. 
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Taxas anunciadas dentro do limite legal
■■ A taxa anual de encargos efetiva global 

(TAEG) que as instituições de crédito podem 
cobrar está limitada por lei desde 2010.  
O Banco de Portugal publica trimestralmente 
o valor máximo para cada uma das categorias 
de crédito, como cartões, empréstimos  
ou outros (ver Barómetro, na página 28). 

■■ No crédito pessoal sem finalidade 
específica, para o primeiro trimestre  
de 2015, data a que respeitam os dados  
que recolhemos, o limite era de 16 por cento. 
No segundo trimestre, o banco central  
indicou um máximo de 15,7 por cento.  
Acima destes patamares é considerado usura 
e a instituição pode ser penalizada. 

■■ Se praticarem os valores anunciados, 
muitas instituições ultrapassam a fasquia 
permitida, como é possível verificar através 

do quadro. Confrontadas com esta situação, 
argumentam que o valor efetivamente 
aplicado nos contratos nunca ultrapassa o 
máximo e que, se for necessário, baixam 
mesmo as taxas de juro ou recusam 
empréstimos para cenários com TAEG 
usurária. Mesmo que tal seja verdade, as 
instituições acabam por dar uma ideia errada 
dos seus produtos, o que não é aceitável. 

■■ O Banco de Portugal tem de estar atento 
a estas situações e obrigar as entidades 
financeiras a apresentarem, não apenas  
as taxas de juro que praticam, mas também 
as circunstâncias da sua aplicação.  
Com esta medida, reforçaria a transparência 
e evitaria que qualquer cenário, por mais 
teórico ou académico que parecesse,  
pudesse apresentar uma TAEG a ultrapassar 
os limites legais.

CONSUMIDORES EXIGEM 

Juros limitados por lei
No geral, as instituições de crédito só 

emprestam a partir de certo valor (por exem-
plo, 1000 ou 5000 euros) e até um limite pre-
definido, que, para os produtos analisados, 
vai de 20 mil a 75 mil euros. Quanto mais 
elevado for o capital, maior será o volume de 
juros. Procure pedir apenas o necessário.

A generalidade das instituições permite 
prazos mínimos até 24 meses. A Caixa Geral 
de Depósitos autoriza mesmo empréstimos 
de um mês. A exceção é o Banif, que define 
como mínimo um período de 40 meses.  
Em termos de máximos, algumas instituições 
vão até 10 anos. Mas, quanto mais longo for o 
prazo, maiores serão os encargos com juros.

Em regra, existem custos no início, no 
meio e no fim do contrato, se este encerrar 
antes do previsto. Os primeiros tanto podem 
ser zero como superar os 200 euros. Muitos 
bancos cobram, geralmente todos os meses, 
uma comissão pelo processamento da pres-
tação, cujo valor varia entre 1,50 e 2,60 euros.  
O reembolso antecipado é penalizado, mas 
os valores estão limitados por lei. Se o crédito 
tiver taxa fixa, a comissão não pode exceder 
0,5% da amortização (0,25% se ocorrer no 
último ano do contrato). Com taxa variável, 
nada pode ser cobrado. 

Atenção aos seguros
A maioria das instituições tem produtos 
com taxa fixa. O Banco BIC e a Caixa Geral de 
Depósitos disponibilizam só taxas variáveis. 
Abanca, Barclays, Banco BPI, Crédito Agríco-
la, Montepio e Novo Banco permitem ambas.

A taxa mínima mais reduzida é proposta 
pela Caixa Geral de Depósitos e equivale à 
Euribor a três meses mais um spread de 3,75 
por cento. Mas é preciso contratar muitos 
produtos e ter um perfil com características 
que o banco não revela na totalidade. Estes 
fatores levaram-nos a considerar o spread 
mais alto, pois indicamos as condições para 
não clientes. Os valores máximos mais ele-
vados são praticados pelo BBVA (taxa fixa de 
15%) e pelo Banco BIC (taxa variável indexada 
à Euribor a três meses, mais 15% de spread). 

A generalidade dos bancos propõe um 
seguro de vida, mas apenas o Abanca, Ban-
co BIC, Banco BPI, Banco Popular, Banif, 
BBVA, Crédito Agrícola e Montepio o exigem.  
A maioria sugere ainda um seguro de prote-
ção ao crédito, que não recomendamos, pois, 
muitas vezes, as exclusões impedem que seja 
acionado. Ao escolher a proposta de crédito, 
considere os seguros, que aumentam o preço 
final. Um crédito com juros reduzidos pode 
ficar caro se associado a um seguro de vida 
com prémios elevados. No entanto, como es-
tes custos se encontram refletidos na TAEG, 
pode comparar propostas sem dificuldade. ■

Negociámos um crédito para si

www.deco.proteste.pt/credito-pessoal

�  O crédito é uma solução que só deve ser 
utilizada em caso de necessidade, mas a que 
um grande número de portugueses recorre.  
Temos um profundo conhecimento do mercado 
e sabemos, até por comparação com o que 
acontece a nível internacional, que as condições 
praticadas no nosso país ainda são muito 
desvantajosas, sobretudo para não clientes. 

�  Para ajudar os nossos associados a reduzir 
a prestação mensal, fizemos uma análise das 
condições de todas as instituições a operar 
em Portugal e descobrimos o crédito pessoal 
mais vantajoso junto da Unicre, com quem 
assinámos um protocolo. Apesar de reservado 
a associados, este protocolo pode e deve ser  
uma referência para os consumidores em 

geral no momento em que negociarem ou 
renegociarem os seus créditos. 

�  Além de acederem a um produto que 
combate as altas taxas de juro praticadas 
para um não cliente, os nossos associados 
beneficiam de um contrato isento de cláusulas 
lesivas dos seus interesses. 

�  Através deste protocolo, podem pedir  
um empréstimo:  

- entre 3 mil e 20 mil euros;
- com prazo de 24 a 84 meses;
- sem comissões iniciais, nem durante a 
vigência do contrato, incluindo por reembolso 
antecipado parcial ou total;
- TAN de 8,75 por cento. TAEG de 10,5%  
para um financiamento de 5 mil euros  
a 24 meses, com um montante total imputado 
ao  consumidor de 5532,68 euros;
- sem seguros obrigatórios;
- com mediação de eventuais conflitos entre  
o consumidor e a Unicre feita pela DECO.  
Se surgir um desentendimento, procure 
resolvê-lo em primeiro lugarjunto do banco.  
Não sendo possível, contacte-nos para 
desbloquear a situação com a Unicre.


