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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Considerando que a Diretiva 2008/48/CE1 relativa a contratos de crédito aos 
consumidores foi aprovada antes da crise financeira;

– Considerando que em alguns Estados-Membros o crédito excessivo ao consumo 
contribuiu para a crise;

– Considerando que os empréstimos excessivos em moeda estrangeira aos consumidores 
aumentaram o risco e as perdas suportadas pelas famílias;

– Salientando a importância da Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 
21 de setembro de 2011, relativa aos empréstimos em moeda estrangeira (CERS/2011/1);

1. Preconiza que as autoridades de supervisão exijam às instituições financeiras que 
forneçam aos consumidores informação personalizada, completa e de fácil compreensão 
relativamente aos riscos que implica o empréstimo em moeda estrangeira, ao impacto nas 
prestações de uma forte depreciação da moeda com curso legal no Estado-Membro de 
domicílio do consumidor e ao aumento da taxa de juro estrangeira; considera que esta 
informação deveria ser incluída na publicidade relativa a contratos de crédito em moeda 
estrangeira, na informação pré-contratual e nos contratos de crédito aos consumidores;

2. Preconiza que seja exigido às instituições financeiras que, em tempo útil, antes de o 
consumidor se encontrar vinculado por um contrato ou uma proposta de crédito, forneçam 
a informação personalizada necessária para que os consumidores comparem os créditos 
disponíveis no mercado, avaliem as suas implicações e tomem uma decisão com 
conhecimento de causa quanto à celebração de um contrato de crédito;

3. Preconiza que seja exigido às instituições financeiras que avisem o consumidor sempre 
que, atendendo à situação financeira deste, a celebração de um contrato de crédito 
implicar riscos específicos;

4. Preconiza que as autoridades de supervisão acompanhem de perto os riscos de 
financiamento e liquidez decorrentes da concessão de empréstimos em moeda estrangeira, 
tomem medidas para evitar riscos excessivos e exijam às instituições financeiras que 
adotem sistemas eficazes de tarifação, afetação de capital e gestão da liquidez para lidar 
com empréstimos em moeda estrangeira e que, ao avaliar a solvabilidade do consumidor, 
tomem em conta a sua capacidade para suportar flutuações da taxa de câmbio; preconiza 
que os Estados-Membros exijam às instituições financeiras que permitam que os 
consumidores convertam o empréstimo para outra moeda, de acordo com um método 
transparente comunicado ao consumidor na informação pré-contratual, e que as 
instituições financeiras proporcionem um sistema de cobertura para o risco das trocas 

                                               
1 JO L 133 de 22.5.2008, p. 66.
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cambiais com um custo razoável para o consumidor, a fim de limitar o risco de choques 
adversos das taxas de câmbio nos reembolsos;

5. Solicita uma revisão das disposições relativas à taxa anual de encargos efetiva global da 
Diretiva 2008/48/CE no sentido de refletir de forma mais adequada as características dos 
empréstimos em moeda estrangeira e a taxa variável;

6. Preconiza que as instituições de crédito demonstrem especial prudência na concessão de 
empréstimos ao consumo com prazos superiores a cinco anos, a fim de garantir os 
melhores interesses dos consumidores em causa;

7. Preconiza que as instituições financeiras não concedam qualquer crédito ao consumo que 
seja garantido pela habitação do consumidor, quando este não disponha de uma 
remuneração ou salário adequado, e que apenas concedam crédito ao consumo quando 
estiver demonstrada a solvabilidade do consumidor – e, se for o caso, determinada a 
devida garantia – assegurando um nível de risco adequado para o consumidor e o 
fornecedor;

8. Preconiza que os consumidores tenham o direito de ser informados quer sobre os custos 
dos serviços auxiliares quer sobre o direito a subscreverem serviços auxiliares junto de 
fornecedores alternativos; considera que deve ser exigido às instituições financeiras que 
efetuem a distinção entre os referidos serviços e taxas associadas e os serviços 
relacionados com empréstimos básicos, esclarecendo quais os serviços essenciais para a 
prorrogação de um empréstimo e quais os serviços que estão inteiramente ao critério do 
mutuário;

9. Chama a atenção para o facto de um dos objetivos da diretiva consistir em garantir a 
disponibilidade de informações – fomentando deste modo o bom funcionamento do 
mercado único também no domínio do crédito – e de, por conseguinte, se dever analisar se 
o número de transações transfronteiras está a aumentar e se é necessário proceder a outras 
melhorias;

10. Preconiza que as práticas publicitárias e comerciais das instituições financeiras sejam 
rigorosamente controladas a fim de evitar informações enganosas e incorretas na 
publicidade ou comercialização de contratos de crédito;

11. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação sobre a execução da Diretiva e uma avaliação integral do seu impacto na 
proteção do consumidor, tendo em conta as consequências da crise financeira e o novo 
quadro jurídico da UE em matéria de serviços financeiros;

12. Solicita uma revisão da Diretiva 2008/48/CE com vista à sua integração, bem como à 
integração da Diretiva CARRP, numa única Diretiva.
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