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Impacto do Crédito ao Consumo na
Economia Portuguesa
A APDCA vem dar conta de um estudo feito pela Nova School of Business and Economics
(Nova SBE) e que diz respeito ao impacto global do Crédito ao Consumo. O resumo aqui
descrito dá conta dos principais resultados, com natural enfoque nos que dizem respeito
ao sector de atividade que a todos nos une: o automóvel.
Por considerarmos que até pode servir como ferramenta de consulta, mantivemos uma
tabela das alterações legislativas relativas ao Crédito ao Consumo.
• O tipo de crédito que mais cresceu foi o destinado à compra de automóvel.
• O crédito ao consumo permite uma maior rotatividade do parque automóvel
nacional, contribuindo para aumentar a dinâmica deste setor de negócio.
• O produto que mais melhorou nos indicadores de incumprimento foi o crédito
automóvel.
O crédito ao consumo tem um impacto entre 300 e 573 milhões de euros na economia
portuguesa. Esta é uma das principais conclusões de um estudo inédito pela Nova School
of Business and Economics (Nova SBE).
O valor apurado tem como premissa um aumento sustentado na oferta de crédito das
associadas ASFAC (Associação de Instituições de Crédito Especializado).
Perante este valor, calcula-se que o impacto sobre o PIB é de 0.6% após dois anos e de
1.15% após cinco anos. Encontramos um efeito multiplicador de aproximadamente 1
passado um ano, e de 1,5 passados dois anos. Isto é, um euro a mais de concessão de
crédito traduz-se em aproximadamente 1 euro de aumento do PIB passado um ano, e 1
euro e 50 cêntimos passados dois anos.
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A importância das instituições com atividade especializada na concessão de crédito aos
consumidores tem vindo a aumentar desde 2013. A partir de 2015 estas instituições são
responsáveis pela concessão de mais de metade deste tipo de crédito.
O tipo de crédito que mais cresceu foi o destinado à compra de automóvel. Sendo este um
bem duradouro, refira-se neste contexto que as famílias portuguesas recorrem ao crédito
sobretudo para adquirir bens que lhes aumentam o bem-estar futuro e de forma duradoura,
ou seja, investimento.
As taxas de juro registadas nos últimos anos têm permitido reduzir consideravelmente o
esforço das famílias com o custo da dívida, que atualmente se situa em níveis
historicamente reduzidos. A taxa de juro em Portugal sobre os novos contratos de crédito
ao consumo é menos de dois pontos superior à média da zona euro. Apesar disso,
observa-se uma convergência do custo deste tipo de crédito com a média dos parceiros
do euro desde o início de 2012.
Dado que uma elevada parcela do crédito total ASFAC tem como principal finalidade
a compra de veículos, neste estudo é feita uma análise dedicada ao impacto na
economia deste tipo de crédito.
No geral, confirma-se que o crédito com a finalidade compra de veículos tem efeitos
maiores e mais persistentes sobre o PIB do que o crédito total. Um aumento temporário e
inesperado em 1% no crédito para compra de veículos aumenta o PIB em 0.25% ao fim de
dois anos e 0.5% ao fim de 3 anos.
Ao analisar o impacto nas componentes do PIB do mesmo choque no crédito ASFAC para
compra de veículos, verificamos que o impacto é significante e positivo sobre o
investimento e o consumo de bens duráveis.

Regular a atividade
Dada a recente conjuntura económica e financeira, a regulação dos intermediários de
crédito é particularmente premente. Com efeito, é essencial promover a confiança
depositada nas instituições de crédito impedindo práticas comerciais desadequadas e
menos transparentes.
Neste contexto, o Decreto-Lei n.o 81-C/2017 de 7 de julho visa regular, de forma
transversal, a atividade dos intermediários de crédito e a prestação de serviços de
consultoria relativamente a contratos de crédito. De entre os requisitos previstos, destacase, em particular, a necessidade de obtenção de autorização para o exercício da atividade
e a inscrição em registo junto do Banco de Portugal.
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Tabela resumo do enquadramento legal da atividade de
crédito ao consumo
Em seguida apresenta-se uma tabela resumo do enquadramento legal da atividade de
crédito ao consumo.

21 de setembro de 1991 Decreto-Lei

n.o 359/91

31 de dezembro de 1992 Decreto-Lei

n.o 298/92
23 de agosto de 1994 Decreto-Lei

n.o 220/94

29 de maio de 2006 Decreto-Lei

n.o 95/2006

23 de março de 2008 Decreto-Lei

n.o 57/2008

14 de outubro de 2008 Decreto-Lei

204/2008
22 de dezembro de 2008 Aviso n.o

10/2008 do
Banco de
Portugal
30 de março de 2009 Portaria n.o

312/2009

Transpõe para o ordenamento jurídico nacional
a Diretiva n.o 87/102/CEE sobre as regras
comunitárias dos contratos de crédito ao
consumo
Aprova o Regime Geral das Instituições de
Crédito e Sociedades Financeiras, refletindo
Diretivas comunitárias
Estabelece o regime em matéria de informação
sobre taxas de juro e outros custos das
operações de crédito que as instituições de
crédito deverão prestar aos clientes.
Estabelece o regime jurídico aplicável aos
contratos à distância relativos a serviços
financeiros celebrados com consumidores,
transpondo para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.o 2002/65/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho de 23 de setembro
Estabelece uma proibição geral única das
práticas comerciais desleais que distorcem o
comportamento económico dos consumidores,
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.o
2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 11 de maio
Instituí a Central de Responsabilidades de
Crédito, sistema gerido pelo Banco de Portugal
Estabelece os princípios gerais aplicáveis à
publicidade de produtos e serviços
financeiros e a regras específicas de cada
produto
Regulamenta o regime aplicável ao
reconhecimento dos sistemas de apoio a
situações de sobre- endividamento
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2 de junho de 2009 Decreto-Lei

133/2009

28 de julho de 2011 Carta-

Circular no
45/2011/
DSC
25 de outubro de 2012 Decreto-Lei

no 227/2012

28 de março de 2013 Decreto-lei

n.o 42-A/
2013
8 de maio de 2013 Decreto-Lei

n.o 58/2013

17 de junho de 2013 Instrução

n.o 12/2013

17 de junho de 2013 Instrução

n.o 14/2013
3 de dezembro de 2014 Aviso n.o

10/2014

23 de setembro de 2015 Lei n.o

144/2015

Transpõe para o direito português a Diretiva n.o
2008/48/CE, de 23 de abril do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa a contratos de
crédito aos consumidores, com o objetivo de
harmonizar determinados aspetos legislativos,
regulamentares e administrativos entre os
Estados-membros
Boas práticas a observar pelas instituições de
crédito no âmbito da sua actuação no mercado
de crédito aos consumidores
Estabelece princípios e regras a observar pelas
instituições de crédito na prevenção e na
regularização das situações de
incumprimento e cria a rede extrajudicial de
apoio a essas situações
Altera o Decreto-Lei n.o 133/2009, de 2 de
junho, com vista a estabelecer os pressupostos
adicionais para o cálculo da taxa anual de
encargos efetiva global
Estabelece as normas aplicáveis à
classificação e contagem do prazo das
operações de crédito, aos juros
remuneratórios, à capitalização de juros e à
mora do devedor
Determina que as informações a prestar pelas
Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras aos consumidores, deverão ser
feitas através da Ficha sobre Informação
Normalizada Europeia em Matéria de Crédito
aos Consumidores
Determina os elementos de informação a
prestar ao Banco de Portugal relativamente
aos contratos de crédito aos consumidores
Estabelece os deveres mínimos de
informação a observar durante a vigência dos
contratos de crédito ao consumo e aos
consumidores
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013,
sobre a resolução alternativa de litígios de
consumo
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23 de junho de 2017 Decreto-Lei

n.o 74-A/
2017
22 de setembro de 2017 Aviso n.o

4/2017

7 de julho de 2017 Decreto-Lei

n.o 81-C/
2017

30 de janeiro de 2018 Nova

medida
macroprude
ncial aos
novos
créditos à
habitação e
ao consumo
do Banco de
Portugal
27 de agosto de 2018 Instrução

n.o 17/2018

12 de novembro de 2018 Decreto-Lei

n.o 91/2018

Transpõe parcialmente a Diretiva 2014/17/UE,
relativa a contratos de crédito aos
consumidores para imóveis destinados a
habitação
Estabelece procedimentos e critérios a observar
na avaliação da solvabilidade dos
consumidores pelas entidades que concedem
crédito
Aprova o regime jurídico que estabelece os
requisitos de acesso e de exercício da
atividade de intermediário de crédito e da
prestação de serviços de consultoria,
transpondo parcialmente a Diretiva 2014/17/UE
Introduz limites a alguns dos critérios usados na
avaliação de solvabilidade dos clientes,
abrangendo a concessão de novos créditos à
habitação, créditos com garantia hipotecária ou
equivalente e créditos ao consumo

Regulamenta a comunicação ao Banco de
Portugal das responsabilidades efetivas ou
potenciais decorrentes de operações de
crédito, sob qualquer forma ou modalidade, a
fim de que este centralize e divulgue essa
informação
Aprova o novo Regime Jurídico dos Serviços
de Pagamento e da Moeda Eletrónica
(RJSPME) (altera o Decreto-Lei 317/2009), que
transpõe para o ordenamento jurídico nacional a
Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 25 de novembro
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Definição e Tipos de Crédito
O financiamento especializado consiste no financiamento a particulares e empresas para
aquisição de bens e serviços, designadamente computadores, mobiliário e equipamentos
para o lar, automóveis, educação ou saúde. É exercido por instituições de crédito
especializado – a maioria associadas da ASFAC – cuja atividade é regulamentada pelo
Banco de Portugal. Estas instituições incluem bancos, sucursais de bancos estrangeiros a
operar em Portugal, instituições financeiras de crédito, sociedades financeiras de crédito e
sucursais de instituições de crédito estrangeiras.

CRÉDITO AUTOMÓVEL
O crédito automóvel destina-se à aquisição de automóvel ou de outros veículos, novos ou
usados. É um contrato de crédito em que o montante, o prazo e a modalidade de
reembolso do empréstimo estão definidos à partida. Pode também envolver operações de
locação financeira.
Existem diversas modalidades de crédito automóvel:
CRÉDITO AUTOMÓVEL COM RESERVA DE PROPRIEDADE: é um empréstimo
para aquisição de automóvel em que, para garantir o reembolso do crédito até ao
final do contrato, se regista um direito sobre o automóvel
(reserva de propriedade) na conservatória competente;
CRÉDITO AUTOMÓVEL SEM RESERVA DE PROPRIEDADE: é um empréstimo
para aquisição de automóvel em que não há lugar à reserva de propriedade do carro.
A instituição pode exigir outras garantias, como uma fiança, por exemplo;
LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING): é uma modalidade de financiamento através
da qual a instituição de crédito (locadora) cede ao cliente (locatário) a utilização
temporária de um automóvel, em contrapartida do pagamento de uma renda mensal.
No final do contrato, o cliente poderá adquirir o automóvel, se estiver interessado,
mediante o pagamento do valor definido no contrato (valor residual);
ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO (ALD): é uma modalidade em que a instituição de
crédito cede temporariamente a utilização de um automóvel ao cliente, mediante o
pagamento de uma renda mensal. No momento da contratação, o cliente
compromete-se a comprar o automóvel no fim do aluguer.

O contrato de renting (ou aluguer operacional de viaturas – AOV) não é considerado um
empréstimo, nem é contratado por uma instituição de crédito. Corresponde ao aluguer de
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veículos mediante o pagamento de uma renda mensal e tem geralmente associado um
conjunto de serviços (como, por exemplo, os serviços de manutenção do carro ou de
substituição de pneus).

CRÉDITO ESPECIALIZADO
O crédito ao consumo é concedido por instituições de crédito especializadas que a lei
reconhece como IFIC (Instituições Financeiras de Crédito Especializado) ou por bancos.
De acordo com o Banco de Portugal,1em 2017, a maioria do montante de crédito aos
consumidores (54,6%) foi concedido diretamente na instituição de crédito, apesar do
aumento da importância da contratação no ponto de venda, através dos chamados
intermediários, que são as empresas de distribuição, concessionários de automóveis,
grandes superfícies, comércio tradicional ou prestadores de serviços. Isto significa que o
consumidor tem a possibilidade de aceder ao crédito diretamente na loja, sendo esta uma
das principais vantagens da oferta do setor.
O know-how específico, os meios digitais e a relação de proximidade que é estabelecida
com os pontos de venda permitem às IFIC fazer uma eficiente avaliação do risco na
concessão do crédito. De notar que a decisão de concessão de crédito é tomada
exclusivamente pelas IFIC, sem intervenção dos intermediários.

CONTRIBUTO DO CRÉDITO AO CONSUMO PARA A ECONOMIA
As compras financiadas a crédito geram receitas para as empresas, nomeadamente as
produtoras e distribuidoras de bens duradouros e serviços. O crédito ao consumo permite
também uma maior rotatividade do parque automóvel nacional, contribuindo para
aumentar a dinâmica deste setor de negócio. A criação de emprego nos setores da
distribuição e produção de bens de consumo está dependente do nível de vendas. Neste
aspeto, o crédito ao consumo, ao antecipar despesas futuras, contribui para aumentar a
procura dirigida a estes produtos. À medida que mais postos de trabalho são criados,
menores são as despesas do Estado com prestações sociais e maiores as receitas de
impostos diretos e indiretos, por via do aumento do rendimento disponível dos diversos
agentes económicos. Assim, na economia portuguesa, o crédito especializado beneficia
famílias e empresas, contribuindo não apenas para as rubricas de consumo, como também
investimento do PIB, bem como para o equilíbrio das contas públicas.
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CRÉDITO AO CONSUMO
O mercado de crédito aos consumidores tem mantido uma trajetória de recuperação desde
2013. Em 2015 e 2016, o crescimento foi particularmente expressivo – 23% e 18%,
respetivamente. De acordo com os dados reportados mensalmente à Supervisão
Comportamental do Banco de Portugal, o montante de novas operações concedido
durante o ano de 2018 ascendeu a 7.4 mil milhões de euros, sendo desde 2017 superior ao
nível pré-crise.
O crédito automóvel foi o segmento em que o montante de crédito mais aumentou
desde 2013, seguido do crédito pessoal e do crédito revolving. De notar que, no curtoprazo, a compra de um automóvel poderá, em muitas das situações, ser adiada devido à
oferta de meios de transporte alternativos. No entanto, numa perspetiva de longo-prazo, e
sobretudo em áreas suburbanas, a dependência do carro particular é quase uma
inevitabilidade, principalmente quando esta é a forma mais rápida e económica de
satisfazer necessidades regulares das famílias portuguesas.
De realçar que, apesar de o Sistema de Contas Nacionais tratar os automóveis e todos os
outros bens duradouros como parte do consumo privado, pode argumentar-se que as
famílias usam a aquisição deste tipo de bens para aumentar o seu bem-estar futuro, ou
seja, investimento. Conceptualmente, isto significa que o tratamento que é dado ao
consumo de bens duradouros não deve diferir daquele que é dado à aquisição de
habitação.

SATISFAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO ESPECIALIZADO
Durante o mês de maio de 2019, a empresa de estudos de mercado Nielsen realizou um
inquérito a 1000 indivíduos residentes em Portugal Continental, com o intuito de apurar a
perceção e o nível de satisfação dos portugueses em relação às Instituições de Crédito
Especializadas. Este conjunto de indivíduos associa as Instituições de Crédito
Especializadas a maior flexibilidade e simplicidade na concessão de crédito.
Empréstimos concedidos a famílias |C.o.f. | Peso da posição em fim de período 2018
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INCUMPRIMENTO
Os créditos ficam em situação de incumprimento quando há faltas de pagamento das
prestações da respetiva amortização, relativamente às datas em que estava previsto que
esses pagamentos deveriam ocorrer.
Um crédito pode classificar-se como vencido, relativamente ao capital e / ou aos juros e
outras despesas, quando: relativamente ao capital, decorridos no máximo 30 dias após o
seu vencimento, sem que se tenha verificado a respetiva regularização, sem prejuízo das
instituições poderem classificá-lo em incumprimento logo que considerem esgotadas as
possibilidades de uma regularização imediata; relativamente aos juros e outras despesas, a
partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado.
Nos anos mais recentes, a diminuição dos níveis de incumprimento foi mais expressiva no
segmento de crédito ao consumo. Em 2017, o número de incumpridores no crédito ao
consumo atingiu 10,8% do total de devedores. Este rácio atingiu o seu valor mais elevado
em 2012 – 16.9%.

O produto que mais melhorou nos indicadores de incumprimento foi o crédito
automóvel.

fonte: ASFAC - estudo completo
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