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• É importante e oportuno discutir esta questão? 

• De que informação dispomos hoje que nos permita antecipar eventuais implicações 
para a proteção do consumidor bancário? 

• Terá a União Bancária implicações no âmbito da comercialização de produtos 
bancários? 

• Que iniciativas comunitárias têm vindo a ser tomadas? 

• Como é que Portugal se posiciona no contexto da proteção dos consumidores 
bancários? 

• Será o impacto da União Bancária positivo ou negativo para os consumidores 
bancários? 

• Terá a União Bancária outras implicações, nomeadamente no desenho institucional 
da supervisão comportamental a nível europeu?  
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É importante e oportuno discutir esta questão? 

Nos termos da proposta da criação da União Bancária, a supervisão prudencial irá ser feita de uma 

forma centralizada para as instituições designadas, ao passo que a supervisão comportamental 

bancária continuará a ser assegurada pela autoridade do país onde a instituição de crédito atua. 

Neste contexto, terá a União Bancária implicações (indiretas) na supervisão 
comportamental? 

E esse impacto, a 
existir, será: 

Positivo – maior proteção dos consumidores de produtos 
bancários? 

Negativo – harmonização que resulte numa redução da 
proteção dos consumidores de produtos bancários nos países 
que já adotaram, através do seu enquadramento normativo, um 
nível mais elevado de proteção? 
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De que informação dispomos hoje que nos permita antecipar eventuais 
implicações para a proteção do consumidor bancário? 

O que sabemos?  

 Condução de uma supervisão prudencial centralizada, através da criação de um mecanismo de 

Supervisão Único (Single Supervisory Mechanism) assegurado pelo BCE; 

 Criação de um Sistema de Garantia de Depósitos integrado com uma maior harmonização de 

regras e procedimentos e a possibilidade de um sistema de garantia nacional solicitar 

empréstimos junto de outros sistemas; 

 Criação de um mecanismo único de resolução para bancos em dificuldades. 

O que podemos antecipar? 

 Uma redução na perceção do risco das instituições nacionais; 

 Uma  mais rápida convergência de práticas  bancárias? 
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Terá a União Bancária implicações no âmbito da comercialização de produtos 
bancários? 

 Não existe atualmente um mercado bancário de retalho integrado na União Europeia, sendo 
estes mercados essencialmente nacionais; 

 Não obstante, temos assistido a um esforço de integração deste mercado por parte da União 
Europeia, por via da harmonização de regras de comercialização. 

Poderá a União Bancária acelerar e intensificar este processo?  
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Que iniciativas comunitárias têm vindo a ser tomadas? 

1. A nível institucional 

Criação da European Banking Authority (EBA) – janeiro de 2011 – com a atribuição de funções específicas de 
proteção do consumidor bancário, cabendo-lhe “um papel de liderança na promoção da transparência, da 
simplicidade e da equidade” no mercado interno dos produtos e serviços financeiros destinados aos 
consumidores (Regulamento  (EU) N.o 1093/2010). 

2. Densificação do quadro normativo  através de diversas iniciativas, designadamente : 
- Diretiva dos Serviços de Pagamento (Diretiva 2007/64/CE) 

- Diretiva do Crédito aos Consumidores (Diretiva 2008/48/CE ) 

- Documento de consulta sobre crédito responsável (2009) 

- Documento de consulta sobre vendas associadas (2010) 

- Recomendação da Comissão relativa ao acesso a uma conta bancária de base  (Recom. 2011/442/UE) 

- Proposta de Diretiva sobre Contratos de Crédito para Imóveis de Habitação (COM/2011/0142)  

- Proposta de Regulamento de Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho – PRIPs (COM/2012/352) 

- Documento de consulta sobre contas bancárias (2012) 

- …  
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Como é que Portugal se posiciona no contexto da proteção dos consumidores 
bancários? 

1. A nível institucional 

 Mandato atribuído ao Banco de Portugal com competência para: 

- Regulamentar  normas de conduta e regras de transparência de informação; 

- Fiscalizar o quadro legal e regulamentar; 

- Sancionar o não cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

- Gerir as reclamações e pedidos de informação dos clientes bancários; 

- Promover a formação financeira,  

tornando o Banco de Portugal uma referência na área da supervisão comportamental 
bancária. 

 Participação nos comités de trabalho da EBA (Standing Committee on Consumer Protection 
and Financial Innovation (SCConFin)) e do Joint Committee Sub-Committee on Consumer 
Protection and Financial Innovation das ESAs e nos fora internacionais com atividades nestas 
áreas (OCDE - Task Force on Financial Consumer Protection, INFE, FinCoNet). 
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2. Densificação do quadro normativo através, designadamente, da: 

 Criação de um enquadramento legal e regulamentar mais exigente do que o definido pelo 

legislador comunitário através da imposição de: 

- Deveres de transparência e rigor de informação na publicidade a produtos e serviços 

bancários; 

- Deveres de informação relativos ao Preçário das instituições de crédito; 

- Deveres na comercialização de depósitos bancários; 

- Deveres na comercialização de produtos de crédito à habitação (incluindo conexos e 

consolidados com hipoteca); 

-  Definição de um regime de taxas máximas no crédito aos consumidores; 

- Definição de um regime geral de gestão do incumprimento de créditos por particulares 

e de um regime extraordinário de gestão do incumprimento no crédito à habitação,.. 

 Implementação das regras comunitárias; 

 Participação ativa do Banco de Portugal como perito na preparação de vários dos 

diplomas comunitários e nacionais. 
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Será o impacto da União Bancária positivo ou negativo para os consumidores de 
produtos bancários? 

 O risco poderá decorrer de uma harmonização do quadro normativo da proteção dos 

consumidores de produtos bancários que não tenha em conta as melhores práticas nacionais, 

i.e., que faça o nivelamento “por baixo”. 

 É hoje reconhecido que o enquadramento normativo dos clientes bancários em Portugal é, em 

geral, mais protetor do que na maioria dos outros Estados-Membros da União Europeia, devido:  

- Ao quadro legal e regulamentar em vigor; 

- Às competências atribuídas ao regulador (Banco de Portugal);  

- À clara segregação da missão de supervisão comportamental bancária (permitindo valorizar os 
riscos dos produtos bancários sem estes serem subalternizados pelos riscos de outros 
produtos financeiros mais complexos). 
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Terá a União Bancária outras implicações, nomeadamente no desenho 
institucional da supervisão comportamental a nível europeu?  

 A centralização de funções de supervisão prudencial a nível europeu e a criação de uma 

entidade central para esse efeito tenderá a destacar a importância dessas funções. 

 Essa entidade, focada em objetivos de solvabilidade e estabilidade financeira das instituições, 

pode tender a subestimar as questões relacionadas com a conduta em mercado das instituições 

e com as características dos produtos oferecidos aos clientes (product regulation). 

 Neste contexto, há quem, reconhecendo a necessidade de por ao mesmo nível das 

preocupações prudenciais as funções de supervisão de conduta em mercado das instituições de 

crédito, aponte para: 

i. A criação de uma [nova?] entidade que concentre a preocupação pelas funções de 

supervisão da conduta em mercado, ou 

ii. O reforço de competências de supervisão comportamental numa(s) das autoridades de 

supervisão europeias (EBA, …) 
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“A bank’s viability cannot be measured solely by assessing its buffers, balance sheet ratios 
and other quantitative criteria. (…) A healthy bank is a bank that conducts itself 

responsibly and that treats customers fairly. Ratios and buffers all matter extensively, but 
health is a question of conduct as well. (…) In a Banking Union, we will therefore also 

need to take a giant leap forward with respect to the conduct-of-business supervision. 

(…) An organization with its own mandate, alongside the ECB." 
Ronald Gerritse, AFM, Financieele Dagblad, julho 2012 

 

 

 

“A future role for the EBA could be to re-orient it as a conduct of business and product 
regulator for the EU banking sector. (…) Product regulation does not fall within the 

ambit of the ECB’s future tasks, and will continue to reside under host country rules in 
the EU, because of consumer protection rules." 

Karel Lannoo, The Roadmap to Banking Union: A call for consistency, CEPS, agosto 2012 
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