
            

 
 
 
 
 
 

Foi recentemente publicado o Decreto-Lei n.º 56/2021, de 30 de 

junho, que transpôs a Diretiva (UE) 2019/2177, relativa à 

atividade seguradora e resseguradora e a Diretiva (UE) 

2020/1504, relativa aos prestadores de serviços de 

financiamento colaborativo, tendo, ainda, procedido à alteração 

de diversos diplomas. 

 

Destacam-se, no presente alerta legislativo, as alterações 

introduzidas (i) ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000, que cria o 

sistema de acesso aos serviços mínimos bancários e (ii) ao 

Decreto-Lei n.º 107/2017 que estabelece as regras relativas à 

mudança de contas de pagamento, à comparabilidade das 

respetivas comissões, bem como ao acesso a contas de 

pagamento com características básicas. 

 

Assim, e no que diz respeito (i) às alterações introduzidas ao 

Decreto-Lei que cria o sistema de acesso aos serviços 

mínimos bancários, salientam-se as alterações introduzidas à 

informação a prestar pela instituição de crédito em caso de 

recusa da abertura de uma conta de serviços mínimos 

bancários, ao regime aplicável à conversão de conta de 

depósito à ordem em conta de serviços mínimos bancários 

e ao regime sancionatório. 

 

Quanto às informações a prestar em caso de recusa da abertura 

de uma conta de serviços mínimos bancários, passa a ser 

expressamente previsto, no número 7 do artigo 4.º, que o 

interessado seja informado mediante comunicação em papel ou 

noutro suporte duradouro, e de forma gratuita a) dos motivos 

que justificaram a recusa; e b) dos mecanismos de reação à 

sua disposição (nomeadamente, reclamação junto da autoridade 

de supervisão, meios de resolução alternativa de litígios 

disponíveis e dados de contato para esses efeitos). 

 

De notar que, nos termos do novo número oitavo do artigo 4.º do 

diploma, não se aplicará o disposto no número anterior, caso a 
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prestação dessas informações seja proibida pela legislação 

nacional ou da União ou seja contrária a objetivos de ordem 

pública ou de segurança pública. 

 

Já quanto ao regime aplicável à conversão de conta de 

depósito à ordem em conta de serviços mínimos bancários, 

remete-se para o disposto nos n.ºs 2 a 7 do artigo 4.º e para o 

disposto no artigo 4.º-D, com as necessárias adaptações. 

 

Finalmente, passa a constituir contraordenação grave, punível 

com coima entre (euro) 200 e (euro) 20 000 o incumprimento 

do prazo legalmente previsto para a abertura de conta de 

serviços mínimos bancários ou para a comunicação da 

recusa do pedido de acesso à mesma. 

 

Considerado, por outro lado, as alterações introduzidas ao (ii) ao 

Decreto-Lei n.º 107/2017 que estabelece as regras relativas à 

mudança de contas de pagamento, à comparabilidade das 

respetivas comissões, bem como ao acesso a contas de 

pagamento com características básicas, destacam-se as 

modificações efetuadas no sentido de harmonizar o referido 

diploma com o disposto no Regime Jurídico dos Serviços de 

Pagamento e de Moeda Eletrónica na sua versão atual. 

 

Em particular, foram alteradas as definições constantes do 

artigo 3.º, o disposto quanto ao documento de informação 

sobre comissões no artigo 6.º, o disposto quanto ao 

encerramento de conta pelo prestador de serviços de 

pagamento transmitente no artigo 22.º, o disposto quanto ao 

dever de assistência para a abertura transfronteiriça de 

conta de pagamento no artigo 23.º e, por fim, são atualizadas 

as remissões feitas nos termos do artigo 34.º quanto ao regime 

contraordenacional. 

 

As disposições do Decreto-Lei n.º 56/2021, de 30 de junho, 

relacionadas com a alteração aos diplomas acima referidos 

entraram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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