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Contexto da Recomendação da Comissão e respectivos objectivos

O artigo 169.º, n.º 1 e o artigo 169.º, n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) estabelecem que a União deve contribuir para assegurar um elevado 

nível de defesa dos consumidores através das medidas adoptadas em aplicação do artigo 114.º 

do Tratado. Nessa base, o Parlamento Europeu tem procurado consistentemente assegurar um 

nível elevado de protecção dos consumidores através de medidas que visam reforçar e 

melhorar o mercado interno. Entre elas, contam-se instrumentos como a recém-aprovada 

Directiva relativa aos direitos dos consumidores1 e a Directiva relativa ao crédito ao consumo 

(Directiva 2008/48/CE)2, que configuram um regime ambicioso de protecção dos 

consumidores no quadro das vendas e serviços financeiros transfronteiras, respectivamente. 

De igual modo, em 2010 podia ler-se no Relatório Monti que "a Comissão deverá considerar 

a possibilidade de propor, eventualmente com base no artigo 14.º do TFUE [sobre serviços de 

interesse económico geral], um regulamento que garanta que todos os cidadãos têm direito a 

uma série de serviços bancários básicos. Hoje em dia, ser titular de uma conta bancária 

tornou-se condição necessária para aceder a uma série de serviços e para beneficiar 

plenamente do mercado único."3 Mais, o relatório equipara os serviços bancários básicos a 

outros serviços de carácter universal, afirmando que "[a] atribuição de uma maior importância 

aos consumidores implicaria uma atenção renovada na integração dos mercados e na 

concorrência, um melhor conjunto de direitos, salvaguardas e vias de recurso e um maior 

acesso a serviços básicos".4 Já em 2007, o anexo à Revisão do Mercado Único 

(SEC(2007)1520) anunciava que se deveria "...prosseguir a reflexão sobre a forma de garantir 

que, a partir de uma determinada data, não fosse negado a nenhum cidadão o acesso a uma 

conta bancária de base." No entanto, e ainda que o seu Plano de Trabalho para 2011 já 

referisse um "instrumento legislativo" sobre o acesso a serviços bancários básicos, a 

                                               

1 Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos dos consumidores, que altera 
a Directiva 93/13/CEE do Conselho e a Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e que 
revoga a Directiva 85/577/CEE e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Ainda não 
publicada.

2 JO L 133 de 22.5.2008, p. 66.
3 Monti, M. Uma nova estratégia para o mercado único. Ao serviço da economia e da sociedade europeias. 9 de 

Maio de 2010, p. 78.
4 id., p. 44.
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Comissão emitiu, em Julho de 2011, uma recomendação relativa ao acesso a uma conta 

bancária de base (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 e 907). 

Embora o acesso a serviços bancários básicos seja uma preocupação fundamental da União 

Europeia, tanto em matéria de protecção dos consumidores como no âmbito do mercado 

interno, vale a pena assinalar que outras entidades fora das fronteiras europeias também 

reconhecem a importância da protecção dos consumidores no domínio dos serviços 

financeiros, fazendo desta questão uma prioridade essencial dos seus programas. A título de 

exemplo, na sequência das conclusões da Cimeira do G20 em Seul, em Novembro de 2010, a 

OCDE publicou recentemente os princípios de alto nível do G20 sobre a protecção dos 

consumidores de serviços financeiros1, um documento representativo da opinião generalizada 

de que a protecção dos consumidores tem um papel cada vez mais importante a desempenhar 

na estabilidade financeira. Nesse sentido, a Recomendação da Comissão e o relatório de 

iniciativa legislativa elaborado pelo Parlamento Europeu devem ser entendidos no quadro de 

uma tendência global para o reforço da protecção dos consumidores de produtos bancários.  

Pela leitura da avaliação de impacto e da Recomendação da Comissão, torna-se evidente que 

o propósito é conferir o "direito de abrir e movimentar uma conta bancária de base" a 

qualquer consumidor com residência legal na UE, de modo a garantir que as instituições 

bancárias não recusem o acesso a uma conta bancária de base aos consumidores que não 

podem atestar a sua residência no país ou que são "economicamente pouco atractivos". A 

Recomendação tem como objectivos subjacentes a criação de um regime específico de 

serviços bancários básicos que permita a plena participação de todos os consumidores nas 

vantagens do mercado interno e do comércio electrónico, bem como a integração dos que 

actualmente não têm conta bancária e são, como tal, socialmente excluídos. A ligação clara 

entre a inexistência de uma conta bancária e a situação de exclusão social e/ou de 

vulnerabilidade torna-se evidente na avaliação de impacto da Comissão (ver infra) e em 

estudos semelhantes realizados por Estados-Membros. Além disso, muitos cidadãos europeus 

deparam-se com dificuldades em abrir contas bancárias em países diferentes do seu Estado de 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, Outubro de 2011. Disponível em 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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residência, principalmente porque não podem apresentar um comprovativo de residência 

válido, o que poderá constituir um sério impedimento à livre circulação de pessoas e 

trabalhadores. A lógica subjacente à proposta da Comissão é a de que será possível retirar 

benefícios mútuos importantes, tanto a nível dos cidadãos em geral – consumidores, 

trabalhadores migrantes, trabalhadores temporários ou sazonais, estudantes, investigadores e 

especialistas – como das empresas, que poderão gerar lucros adicionais com o acesso a um 

vasto conjunto de potenciais titulares de contas bancárias.

Trabalhos preparatórios da Comissão IMCO

Na sequência do seu pedido de elaboração de um relatório de iniciativa legislativa (artigo 42.º 

do Regimento) relativo ao acesso a uma conta bancária de base, em carta de 2 de Setembro de

2011, a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (IMCO) assistiu, em 

5 de Outubro de 2011, à apresentação pelos serviços da Comissão da avaliação de impacto 

sobre o acesso a serviços bancários básicos. A Comissão IMCO aprovou igualmente o pedido 

de uma audição sobre esta matéria, que está programada para o primeiro trimestre de 2012. 

Durante a apresentação da avaliação de impacto pela DG MARKT, os membros da Comissão 

IMCO tiveram a oportunidade de trocar opiniões acerca da Recomendação. A maioria da 

Comissão IMCO concorda com a necessidade de a UE tomar medidas, lamenta o facto de o 

instrumento escolhido não ser juridicamente vinculativo para os Estados-Membros e incentiva 

a Comissão a fiscalizar a actividade desenvolvida pelos Estados-Membros neste domínio com 

vista a propor eventualmente uma directiva sobre essa matéria. 

Reflexões sobre a Recomendação

A Secção 1 contém as definições de "consumidor", "prestador de serviços de pagamento", 

"conta bancária", "operação de pagamento", "fundos" e "contrato".  Convém, todavia, notar 

que a Recomendação não se propõe tratar de questões de supervisão financeira, mas 

incentivar os Estados-Membros a adoptar medidas que possam conferir aos 30 milhões de 

cidadãos europeus sem conta bancária o acesso a um conjunto básico de serviços bancários. 

Atendendo a que a Directiva relativa aos direitos dos consumidores acabou de ser aprovada e 

será em breve publicada, afigura-se conveniente alinhar as definições nela contidas com 
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algumas das definições já aqui mencionados ou outras adicionais. Importa igualmente 

assegurar a coerência das definições (assim como de outras disposições) em relação ao 

restante acervo em matéria de defesa do consumidor, como é o caso da Directiva Timeshare 

(Directiva 94/47/CE)1 e da Directiva relativa ao crédito ao consumo.

Na medida em que a Comissão IMCO tenciona elaborar um relatório de iniciativa legislativa, 

é conveniente abordar questões de harmonização, para além de analisar a possibilidade de 

uma harmonização total orientada das definições. À semelhança da Directiva relativa aos 

direitos dos consumidores, as respectivas normas de protecção dos consumidores devem 

também ser sujeitas à harmonização total orientada para que as definições harmonizadas 

tenham um verdadeiro impacto no mercado interno. 

A Secção II (números 2 a 5) começa por declarar o princípio de que "os Estados-Membros 

devem garantir a qualquer consumidor com residência legal na União o direito de abrir e 

movimentar uma conta bancária de base junto de um prestador de serviços de pagamento", 

um direito que "é aplicável independentemente das circunstâncias financeiras do 

consumidor". Pela leitura conjunta desta secção e da avaliação de impacto da Comissão, 

torna-se evidente que o objectivo deste princípio é assim garantir que as instituições bancárias 

não neguem acesso a uma conta bancária de base aos consumidores que não podem atestar a 

sua residência no país ou que são "economicamente pouco atractivos". 

Durante a troca inicial de opiniões, alguns membros da Comissão IMCO chamaram a atenção 

para o facto de a Recomendação estabelecer um direito de acesso que não deve ser 

confundido com a obrigação de ter uma conta bancária. Ainda que o objectivo seja diminuir o 

número de pessoas sem conta bancária e reforçar assim o mercado interno, os consumidores 

podem sempre optar por continuar sem conta bancária se assim o desejarem. Por outro lado, a 

pesquisa demonstrou que manter-se à margem do circuito de serviços de pagamento tem 

desvantagens (tais como uma insegurança acrescida na gestão do dinheiro ou dificuldades em 

encontrar emprego ou receber prestações sociais) que aumentam o denominado "prémio de 

pobreza" e a vulnerabilidade da população sem conta bancária. 

                                               

1 JO L 280 de 29.10.1994, p. 283.
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É de referir, a este propósito, que importa prestar uma atenção especial às necessidades dos 

consumidores vulneráveis, que são frequentemente, mas não sempre, as pessoas socialmente 

desfavorecidas e as que não têm acesso a conta bancária. Neste aspecto, as campanhas de 

sensibilização, as acções de promoção e a educação financeira, ainda que básica, são factores 

estratégicos fundamentais. Actualmente, muitas das contas bancárias mais básicas funcionam 

exclusivamente na Internet, o que as torna um instrumento ideal para o comércio electrónico 

mas, simultaneamente, inacessíveis a uma parte da população, nomeadamente a quem não 

dispõe de acesso à Internet ou, por exemplo, aos mais idosos. Para evitar que estes 

consumidores saiam prejudicados, é importante assegurar que a conta bancária de base em 

apreço seja fácil de utilizar, compreensível, simples e segura, podendo ser utilizada tanto 

através da Internet como nas sucursais bancárias convencionais.

A Recomendação prevê igualmente algumas limitações a este direito, designadamente que os 

cidadãos com residência na União que já tenham acesso aos serviços considerados "básicos" 

no território de um Estado-Membro não possam requerer uma conta bancária de base naquele 

Estado-Membro. Nesse sentido, os números 4 e 5 da Secção II introduzem a necessidade de 

os prestadores de serviços de pagamento agirem com transparência quando verificam se o 

consumidor já é ou não titular de uma conta bancária de base e quando decidem pelo 

indeferimento do pedido de abertura de uma conta bancária de base a um consumidor. Nos 

termos da Recomendação, o princípio da transparência só pode ser limitado por motivos de 

segurança nacional ou de ordem pública. Por outras palavras, o consumidor tem o direito de 

ser informado abertamente das razões que justificaram o indeferimento do seu pedido de 

abertura de conta bancária e, conforme adiante indicado, o subsequente direito de acesso a 

mecanismos de resolução alternativa de litígios e de recurso em caso de discordância do 

indeferimento ou de emergência de qualquer outro litígio. 

No entanto, a transparência, as exigências de informação e a sensibilização do público devem 

ir além das condições dos produtos ou das opções de resolução alternativa de litígios (RAL) e 

de recurso. Um sistema de informação abrangente para protecção dos consumidores no 

domínio dos serviços financeiros e bancários deve incluir igualmente uma fiscalização dos 

produtos e um sistema de alerta contra produtos lesivos; neste contexto, as autoridades de 

supervisão (referidas na Secção VI infra) devem desempenhar um papel activo no sentido de 
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garantir que os consumidores dispõem de acesso constante a informações completas e 

actualizadas sobre as contas que abriram ou pretendem abrir. 

A Secção III é composta de três números (6, 7 e 8). O primeiro – número 6 – enumera a lista 

dos serviços de pagamento que devem fazer parte de uma conta bancária de base: serviços que 

permitem realizar todas as operações necessárias à abertura, à movimentação e ao 

encerramento de uma conta bancária; serviços que permitem efectuar depósitos e 

levantamentos de numerário numa conta bancária; e a execução de débitos directos, 

transferências a crédito e operações de pagamento por meio de um cartão de pagamento. A 

Recomendação não faz referência, por exemplo, à possibilidade de cartões de crédito 

pré-pagos que já existem em alguns Estados-Membros, uma opção que poderá valer a pena 

explorar e aprofundar enquanto complemento de uma conta bancária de base. Do mesmo 

modo, não refere explicitamente se o levantamento de numerário em caixas automáticas de 

pagamento (vulgo Multibanco), independentemente do banco a que pertença o terminal, é 

considerado um serviço básico. 

Os números 7 e 8 enunciam m princípio básico: os consumidores, em especial os mais 

vulneráveis (que são frequentemente socialmente excluídos), não devem ser directa ou 

indirectamente pressionados a adquirir produtos bancários adicionais para ter acesso a uma 

conta bancária de base. Do mesmo modo, a possibilidade de saldo a descoberto não deve ser 

considerada como serviço básico, assim como não devem ser executadas ordens de 

pagamento que possam resultar num saldo negativo da conta bancária de base do consumidor.  

A Secção IV (números 9 a 12) diz respeito às despesas associadas e incentiva os 

Estados-Membros a assegurar que as contas bancárias de base "são gratuitas ou que as 

despesas a elas associadas são razoáveis". É necessário assegurar que as contas bancárias se 

mantenham gratuitas nos Estados-Membros onde já o são e que o limiar da razoabilidade não 

seja ultrapassado em circunstância alguma, mesmo que as instituições bancárias sejam 

capazes de cobrir os custos decorrentes da oferta de contas bancárias de base. Quaisquer 

despesas associadas a uma conta bancária de base devem ser transparentes e divulgadas ao 

consumidor. Paralelamente, a definição de "despesa razoável" tem de se basear em critérios 

transparentes.
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A Secção V (números 13 e 14) pretende incentivar os Estados-Membros a divulgar junto dos 

consumidores a existência de contas bancárias de base, ao mesmo tempo que impõe aos 

prestadores de serviços de pagamentos a obrigação de disponibilizar aos consumidores 

informações de carácter específico. Em consonância com os requisitos de informação 

pré-contratual e contratual estabelecidos noutros instrumentos, como a Directiva relativa aos 

direitos dos consumidores e a Directiva relativa ao crédito ao consumo, as informações devem 

ser transmitidas de forma clara e exaustiva e num suporte duradouro, assegurando que o 

consumidor compreende quais são os direitos e obrigações decorrentes da abertura de uma 

conta. 

Na Secção VI, o número 15 faz referência às autoridades de supervisão e ao seu papel de 

"garantir e fiscalizar o cumprimento" dos princípios da Recomendação. As autoridades de 

supervisão devem desempenhar um papel activo na protecção dos consumidores através da 

fiscalização dos produtos e de intervenções em caso de insuficiências a nível de segurança, 

aplicando sanções ou cooperando com o Ministério Público em situações de violação da lei. 

Além disso, é desejável uma cooperação estreita entre as autoridades competentes de todos os 

Estados-Membros, de modo a garantir a eficácia da supervisão e a divulgação de boas 

práticas. 

Na mesma Secção, os números 16 e 17 abordam os procedimentos de resolução alternativa 

de litígios e de recurso à disposição dos consumidores. Como já se referiu, os consumidores 

devem ter o direito de acesso a mecanismos de resolução extrajudicial de litígios e a 

mecanismos de recurso, assim como a informações sobre como exercer esse direito. Tendo 

em conta a importância do factor transfronteiriço neste domínio, cumpre prever o 

estabelecimento de mecanismos de RAL e de recurso que garantam uma resolução célere de 

litígios transfronteiras. Para esse efeito, os mecanismos de resolução de litígios disponíveis 

em linha podem ser a solução ideal, mas o facto de não se ter acesso à Internet ou de não se 

estar familiarizado com as novas tecnologias (o que também se designa por "fosso digital") 

não deve pôr em causa o acesso dos consumidores a um mecanismo de recurso plenamente 

operacional. 

Os números 18 e 19 dizem respeito à obrigação de os prestadores de serviços de pagamento 
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comunicarem o número de contas bancárias de base abertas, indeferidas e encerradas, assim 

como as despesas associadas a essas contas, bem como à obrigação de os Estados-Membros 

apresentarem à Comissão informação estatística nesta matéria. Estes dois "princípios" têm por 

objectivo avaliar o nível de cumprimento dos Estados-Membros e o grau de sucesso das 

contas bancárias de base enquanto instrumentos de inclusão social e financeira dos 

consumidores, tendo em vista um eventual instrumento legislativo numa fase posterior.

Conclusão

A Recomendação estabelece uma série de princípios que servem de orientação para uma 

eventual legislação futura sobre o acesso a uma conta bancária de base. No entanto, qualquer 

instrumento legislativo futuro nesta matéria deve ser entendido à luz de um quadro mais vasto 

de normas de protecção dos consumidores no domínio dos serviços financeiros, que está 

actualmente a ser revisto e reforçado à escala global, assumindo uma posição cada vez mais 

dominante no âmbito das normas de regulamentação e de supervisão. Os instrumentos 

anteriores, como a Directiva relativa aos direitos dos consumidores e a Directiva relativa ao 

crédito ao consumo, assim como os trabalhos legislativos em curso sobre contratos de crédito 

para imóveis de habitação, prevêem um conjunto de princípios e de requisitos que não devem 

ser ignorados na redacção de legislação relativa ao acesso a uma conta bancária de base. 

Por um lado, os princípios de alto nível do G20 sobre a protecção dos consumidores de 

serviços financeiros abordam uma série de questões horizontais em matéria de defesa do 

consumidor que vale a pena ter em conta numa eventual legislação futura a nível europeu. O 

tratamento justo e equitativo dos consumidores, uma atenção especial às necessidades dos 

grupos vulneráveis, a divulgação e a transparência das informações sobre benefícios, riscos e 

condições dos produtos e a necessidade de investir mais esforços na educação financeira e na 

sensibilização dos consumidores são apenas alguns desses princípios. Do mesmo modo, 

cumpre colocar à disposição dos consumidores mecanismos de RAL e de recurso acessíveis, 

razoáveis em termos de custos, independentes, justos, responsáveis, céleres e eficientes. Por 

outro lado, o Relatório Monti também dá conta da necessidade de ponderar o acesso a uma 

conta bancária de base enquanto factor determinante para o bom funcionamento do mercado 

interno, permitindo aos consumidores aproveitar plenamente os benefícios do mercado único 
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e usufruir das liberdades garantidas nos Tratados. A concluir, a disponibilização do acesso a 

uma conta bancária de base constitui um passo importante para a inclusão social e económica 

dos cidadãos e em prol de uma sociedade europeia mais equitativa, com vantagens relevantes 

tanto para os cidadãos como para as empresas, reforçando assim o potencial de crescimento 

do mercado único.


