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e que, por outro lado, promovem a adoção céle-
re de medidas suscetíveis de prevenir o referido 
incumprimento.
Adicionalmente, foi também definido, no mes-
mo diploma, um Procedimento Extrajudicial de 
Regularização de Situações de Incumprimento 
(PERSI), no âmbito do qual as instituições de 
crédito devem aferir da natureza pontual ou du-
radoura do incumprimento registado, avaliar 
a capacidade financeira do cliente bancário e, 
sempre que tal seja viável, apresentar propos-
tas de regularização adequadas à situação fi-
nanceira, objetivos e necessidades do mesmo.

 Como é sabido, atenta a situação pandé-
mica e epidemiológica provocada pela doença Co-
vid-19 e as medidas adotadas de restrição à circu-
lação e à atividade dos agentes económicos, desde 

 Encontra-se em vigor, desde 2012, o De-
creto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, cria-
do com o propósito de estabelecer medidas de 
proteção do cliente bancário “consumidor” que 
intervenha como mutuário em contrato de cré-
dito, nomeadamente na concessão responsável 
de crédito e no acompanhamento dos riscos de 
incumprimento desse mesmo crédito.
Assim, o Plano de Ação para o Risco de Incum-
primento (PARI), previsto no Decreto-Lei acima 
referido para a prevenção do incumprimento, 
fixou procedimentos e medidas de acompanha-
mento da execução dos contratos de crédito 
que, por um lado, possibilitam a deteção pre-
coce de indícios de risco de incumprimento e 
o acompanhamento dos clientes bancários que 
comuniquem dificuldades no cumprimento das 
obrigações decorrentes dos referidos contratos 
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cedo foi aprovado um regime excecional e temporá-
rio de proteção dos créditos das famílias e das em-
presas, designado por moratória pública bancária, 
com a publicação do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 
26 de março, e suas sucessivas alterações.

 Com as referidas alterações, a designada 
moratória pública bancária, acabou por ser esten-
dida, em particular, entre outros, para os clientes 
bancários beneficiários de crédito à habitação, até 
30 de setembro de 2021.

 Com a cessação próxima de tais medidas 
de proteção das famílias, em particular no que res-
peita ao crédito à habitação, o legislador entendeu 
ser necessário estabelecer uma proteção adicional 
dos clientes bancários nessas condições, mexendo 
no regime do PARI e do PERSI, aprovado em 2012.

 Nessa senda, o Decreto-Lei n.º 70-B/2021, 
de 6 de Agosto, “estabelece  medidas de proteção 
para os clientes bancários abrangidos pelas me-
didas excecionais e temporárias de proteção de 
créditos, e altera o regime relativo à prevenção e 
regularização das situações de incumprimento de 
contratos de crédito”, procedendo, dessa forma, à 
primeira alteração ao Decreto-lei n.º 227/2012, de 
25 de outubro.

 Das muitas alterações e aditamentos intro-
duzidos pelo Decreto-Lei nº 70-B/2021 no Decreto-
-Lei nº 227/2012, que justificam até a republicação 
integral deste diploma em anexo àquele, cumpre 

destacar:
     
     •  No âmbito do PARI, dedicado à prevenção 

de incumprimento, deve ser promovida, com 
pelo menos 30 dias de antecedência em rela-
ção à data de cessação da moratória, a ava-
liação de eventuais indícios de degradação da 
situação financeira do cliente bancário, deven-
do ser apresentadas propostas adequadas à 
situação financeira, objetivos e necessidades 
dos clientes, tendo em vista a prevenção do 
incumprimento, até 15 dias antes da cessação 
dessa moratória, conforme previsto no artigo 
5.º do Decreto-Lei nº 70-B/2021. Para o efei-
to, o cliente bancário deve prestar informação 
e disponibilizar os documentos que lhe sejam 
solicitados pela entidade bancária para avaliar 
a sua capacidade financeira, no prazo máximo 
de 5 dias;

     •  Já no âmbito do PERSI, relativo à regulariza-
ção do incumprimento, os clientes bancários 
que venham a ser integrados nesse procedi-
mento, nos 90 dias subsequentes à cessação 
da moratória, mantêm as garantias previstas 
no Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, 
pelo período de 90 dias a contar da data de 
integração em PERSI (caso não ocorra, entre-
tanto e designadamente, o pagamento ou seja 
celebrado acordo entre as partes), em especial 
as garantias de que ficam impedidas a reso-
lução do contrato de crédito com fundamento 
em incumprimento, a propositura pela entidade 
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bancária de ações judiciais tendo em vista a 
satisfação do seu crédito, a cessão a terceiro 
de parte ou da totalidade do crédito ou a trans-
missão da posição contratual da entidade ban-
cária. 

 Acresce que, o âmbito de aplicação do PARI 
e do PERSI é alargado e passa a aplicar-se, não 
só aos contratos celebrados com as instituições de 
crédito, mas igualmente aos contratos celebrados 
com as demais instituições do sistema bancário - 
sociedades financeiras, instituições de pagamento 
e instituições de moeda eletrónica.

 O Decreto-Lei nº 70-B/2021 vem, ainda, 
aumentar, de forma objetiva e clara, os deveres 
de monitorização dos clientes bancários, por par-
te das instituições de crédito e das instituições do 
sistema bancário, bem como, densificar os indícios 
de degradação da capacidade financeira dos clien-
tes bancários, que devem ser objecto de avaliação, 
para uma renegociação das condições associadas 

aos financiamentos, como por exemplo, a situação 
de desemprego, a perda de rendimentos ou o facto 
de o cliente desenvolver a sua atividade profissio-
nal num setor em dificuldades.

 É ainda estabelecida a proibição de agra-
vamento da taxa de juro por parte das instituições 
e reforçados os deveres de reporte das instituições 
de crédito, permitindo a adequada supervisão e 
sancionamento, em caso de incumprimento, pelo 
Banco de Portugal.

 Aqui chegados, cabe notar que, ainda que 
se entenda a preocupação do legislador em confe-
rir uma proteção acrescida às famílias beneficiárias 
de moratórias, a verdade é que a iliteracia finan-
ceira de muitos dos clientes bancários é um fator 
que muito contribui para a problemática da relação 
cliente bancário – entidade bancária, tornando cícli-
cas e recorrentes as situações de stress financeiro 
em inúmeras famílias portuguesas.
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