
            

 
 
 
 
 
 Entrou em vigor no passado dia 7 de Agosto, o Decreto-Lei n.º 70-B/2021, que 

estabelece um conjunto de medidas de proteção para os clientes bancários 

abrangidos pelas medidas excecionais e temporárias de proteção de créditos 

e altera o regime relativo à prevenção e regularização das situações de 

incumprimento de contratos de crédito. 

I – Clientes com contratos abrangidos por moratória pública 

De facto, tendo em vista a adoção de uma transição tão isenta de sobressaltos 

quanto possível, entre a saída do regime das moratórias e o regresso esperado 

ao normal cumprimento dos contratos de crédito, existem um conjunto de novos 

deveres que devem ser observados pelas instituições financeiras. 

Assim, as entidades financeiras que tenham clientes com contratos de créditos 

ainda abrangidos pela moratória pública/legal, estão obrigadas a contatar os 

seus clientes com uma antecedência mínima de 30 dias face à data prevista 

para o fim da moratória, de modo a avaliar a capacidade financeira daqueles 

e aferir da existência ou não de risco de incumprimento do contrato celebrado 

entre as partes. 

Destarte, quando verifiquem que existe risco de incumprimento e que o cliente 

dispõe de capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do 

contrato de crédito, a instituição está obrigada a apresentar uma ou mais 

propostas que se revelem adequadas à situação financeira, objetivos e 

necessidades daqueles, no prazo máximo de 15 face à data prevista para o 

fim da moratória. Correlativamente e nos termos do artigo 5.º n.º 4 do novo 

diploma, os clientes têm um prazo máximo de 5 dias para prestar a informação 

requerida ou entregar a documentação solicitada. 

Sendo que, as propostas a apresentar, podem passar, inclusivamente, pela 

celebração de um novo contrato de crédito tendente a refinanciar a dívida 

existente. Contudo, é proibido o agravamento das taxas de juro. 

Por outro lado, cabe realçar que no caso das moratórias públicas abrangidas e 

reguladas pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, as instituições de 

crédito não podem extinguir as garantias associadas ao crédito (não 

podem deixar de observar, as proibições de resolução do contrato de crédito 

com fundamento em incumprimento, de instauração de ações judiciais e de 

cessão do contrato a terceiras entidades), caso o cliente deixe de pagar as 

prestações do contrato de crédito e seja integrado no regime de PERSI nos 90 

dias seguintes ao fim da moratória pública, com fundamento na falta de 

colaboração do cliente ou no facto de o mesmo não dispor de capacidade 

financeira para regularizar a situação de incumprimento durante os 90 dias em 

que vigore o PERSI.  

Sendo que este regime especial de proteção admite as exceções, que se 

encontram especialmente previstas para os casos de mediação. 
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II – Alterações ao regime de PARI e PERSI 

Por outro lado, o novo diploma veio proceder a uma alteração de relevo ao 

Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, modificando as matérias atinentes 

aos regimes de PARI e PERSI. 

Nestes termos, em matéria de PARI, prevê-se que as instituições de crédito 

passem a efetuar com uma periodicidade regular a avaliação dos indícios de 

degradação da capacidade financeira do cliente bancário. Sendo que o cliente 

deverá prestar a informação e disponibilizar os documentos solicitados pela 

instituição de crédito no prazo máximo de 10 dias. 

Quando verifique que existe risco de incumprimento e que o cliente bancário 

dispõe de capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do 

contrato de crédito, a instituição de crédito deve apresentar-lhe um conjunto de 

propostas com vista a prevenir o incumprimento, no prazo de 15 dias a contar 

da receção da documentação enviada por aquele. 

Tanto em sede de PARI, como no âmbito do PERSI, as propostas não podem 

implicar um agravamento de juros para o cliente, o que é expressamente 

proibido por lei. 

As instituições de crédito ficam ainda obrigadas a criar em suporte duradouro, 

processos individuais para os clientes bancários abrangidos pelos 

procedimentos previstos no PARI, os quais devem conter todos os elementos 

relevantes, nomeadamente as comunicações entre as partes, o relatório de 

avaliação da capacidade financeira desses clientes e, quando aplicável, as 

propostas apresentadas aos mesmos, bem como o registo das razões que 

conduziram à não apresentação de propostas, e ainda a avaliação relativa à 

eficácia das soluções acordadas. 

As instituições de crédito devem conservar os processos individuais durante 

os cinco anos subsequentes ao termo da adoção dos procedimentos do PARI. 

Se dúvidas houvesse, resulta agora evidente que o regime geral do 

incumprimento abrange igualmente os contratos de locação financeira. 

Há ainda a salientar o reforço nos deveres de reporte de informação das 

instituições de crédito ao Banco de Portugal sobre a implementação do 

PARI e do PERSI, para permitir a monitorização do cumprimento das novas 

normas. 

Com efeito, para além das obrigações de reporte que as instituições de crédito 

já tinham perante a entidade reguladora, é agora consagrado uma obrigação 

de reporte adicional. Assim, as instituições de crédito passam a estar 

obrigadas a comunicar ao Banco de Portugal a informação quantitativa 

relativa à implementação dos mecanismos previstos no novo diploma, 

sendo que os termos e modo como tal deverá ser realizado, terá de ser 

regulamento pelo Banco de Portugal até dia 22 de Agosto de 2021. 
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