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1. INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, a utilização de numerário para o pagamento de salários, prestações sociais e 
facturas de serviços públicos é cada vez menos frequente, recorrendo-se cada vez mais a 
pagamentos através das contas bancárias. Estas desempenham um papel central, constituindo 
um instrumento essencial para o acesso a outros serviços financeiros de base, que vão dos 
pagamentos electrónicos aos créditos ao consumo e hipotecários e aos seguros de vida1. O 
acesso às contas bancárias, que por sua vez proporciona acesso a uma gama de base de 
pagamentos electrónicos, tornou-se essencial para a plena participação no mercado interno e 
para facilitar o recurso das pessoas ao direito à livre circulação. 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.1. Problema 

2.1.1. Dimensão do problema 

Embora o acesso aos serviços financeiros de base se tenha tornado uma condição necessária à 
plena participação na vida económica e social de uma sociedade moderna, vários indícios2 
mostram que é ainda necessário efectuar esforços consideráveis na UE para garantir a todos 
os cidadãos o acesso aos serviços de transacções bancárias. Actualmente, por não terem 
acesso aos meios electrónicos de pagamento, muitas pessoas na UE não podem beneficiar 
plenamente das vantagens que o mercado interno proporciona, suportando custos elevados 
pela utilização exclusiva de numerário. Esta situação está na origem de desigualdades sociais 
persistentes, que podem levar à exclusão financeira ou social de um número considerável de 
cidadãos da UE3. 

De acordo com dados recentes, 7 % dos consumidores da UE, ou seja, 30 milhões de europeus 
com mais de 18 anos, não têm conta bancária4. Destes, um número estimado em 6,4 milhões 
que pretendem abrir uma conta bancária são, na prática, impedidos ou têm receio de fazê-lo5. 
A situação na UE em matéria de titularidade de uma conta bancária é muito diversa e 
particularmente contrastada entre a UE12 e a UE15: cerca de 91 % da população adulta da 
UE12 é titular de uma conta bancária, proporção que é de 97 % no caso da UE15. Na 
Roménia e na Bulgária, cerca de metade dos inquiridos não dispõem de conta bancária. 

A falta de uma conta bancária causa prejuízos significativos aos consumidores em causa, 
devido aos custos mais elevados decorrentes da utilização ocasional dos serviços de 
pagamento e da impossibilidade de acesso em linha a produtos e serviços mais baratos, tanto a 
nível nacional como além-fronteiras. Os consumidores sem conta bancária estão também mais 

                                                 
1 European Financial Integration Report 2008, SEC(2009) 19 final. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, DG Emprego, Assuntos Sociais e 

Igualdade de Oportunidades, Comissão Europeia, 2008. Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, DG Mercado Interno e Serviços, 
Comissão Europeia, 2010. 

3 European Financial Integration Report 2008, SEC(2009) 19 final. 
4 Flash Eurobarometer 282, Consumers’ Views on Switching Providers, Comissão Europeia, a publicar. 
5 Este número não tem em conta a população móvel que pode enfrentar dificuldades para a abertura de 

uma conta bancária transfronteiras, isto é, num Estado-Membro diferente do da sua residência. 
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expostos a problemas em matéria de emprego, do aluguer de uma propriedade e do pagamento 
de salários e prestações sociais. Os indivíduos que se deslocam para outros países por motivos 
de estudo, estágio ou emprego (temporário) podem enfrentar todos estes problemas, uma vez 
que lhes poderá ser recusada a abertura de uma conta bancárias por motivos de residência. 

2.1.2. Motivos para a falta de acesso a contas bancárias 

Os motivos para a falta de acesso a uma conta bancária de base situam-se tanto na perspectiva 
da oferta como da procura. No que respeita à procura, as pessoas são dissuadidas de aceder 
aos serviços de pagamento bancário e de utilizá-los por diversos motivos de natureza 
psicológica, cultural e de educação. Muitos destes motivos são justificados pela iliteracia 
financeira de base ou pela falta de sensibilização para as vantagens proporcionadas pelo 
recurso aos serviços bancários. 

No que respeita à oferta, a gravidade do problema prende-se, de certo modo, com o nível de 
desenvolvimento do sector bancário: em sociedades economicamente menos prósperas, onde 
o nível de desenvolvimento do sector bancário é inferior, o nível de acesso a contas bancárias 
é também, em geral, inferior. Contudo, independentemente do grau de desenvolvimento 
económico ou financeiro na UE, a oferta de produtos para consumidores considerados pouco 
atraentes do ponto de vista comercial é limitada. Os produtos podem também ser demasiado 
dispendiosos para este tipo de clientes, e os clientes «móveis» podem igualmente ser 
penalizados por lhes serem exigidos preços mais elevados do que acontece para os residentes 
no país. Além disso, a falta de informações claras sobre o montante total das despesas de 
manutenção da conta e dos serviços conexos pode dissuadir muitos consumidores. Alguns 
destes vêm recusado o acesso a uma conta bancária por não satisfazerem na íntegra certas 
condições de elegibilidade que, em alguns casos, decorrem de exigências legais (por exemplo, 
controlos de identidade) ou de práticas e exigências do sector bancário (requisitos de 
residência, prova de rendimentos, rentabilidade, avaliação de riscos, historial de crédito, etc.). 
Muitos indivíduos que solicitam a abertura de uma conta bancária têm também de apresentar 
um endereço ou uma prova de residência no país em causa. O conjunto destes factores 
constitui um problema para os cidadãos da UE que exercem o seu direito de livre circulação 
para trabalhar ou estudar num Estado-Membro diferente do da sua residência e enfrentam 
dificuldades para abrir uma conta bancária no Estado-Membro de acolhimento. 

2.2. Consequências 

Os problemas identificados têm as consequências que seguidamente se descrevem para os 
consumidores, a indústria e as administrações públicas. 

2.2.1. Consequências para os consumidores 

Escolha limitada de produtos e serviços 

Cada vez mais produtos e serviços são disponibilizados em linha. Nestas condições, a falta de 
acesso a meios de pagamento electrónicos por parte de alguns consumidores prejudica-os 
particularmente, dado não poderem beneficiar na íntegra das oportunidades proporcionadas 
pelo mercado interno; são confrontados com uma escolha mais limitada de produtos e 
serviços, frequentemente a preços mais elevados. Por exemplo, as compras em linha 
(comércio electrónico) são inacessíveis a quem não dispuser de meios de pagamento 
electrónicos. 
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Custos mais elevados 

A utilização ocasional de serviços bancários é mais dispendiosa do que acontece para os 
clientes regulares dos bancos. Um cliente que não disponha de conta bancária pode ter de 
pagar uma taxa ou de recorrer a um intermediário para levantar um cheque, podendo a 
comissão atingir 3 % do montante do cheque. Se o consumidor pretender efectuar um 
pagamento (por exemplo, de uma factura, de um produto ou de um serviço), pode ver-se 
obrigado a comprar um cheque ou a utilizar um serviço de transferências, que pode ser 
bastante dispendioso. Os trabalhadores transfronteiriços ou sazonais que se tenham mudado 
para outro Estado-Membro podem ter de enviar dinheiro para o Estado-Membro de origem; se 
o fizerem sem recurso ao sistema bancário, pagarão custos de transferência mais elevados. 
Além disso, os descontos oferecidos pelos fornecedores de serviços públicos em caso de 
pagamento electrónico não são acessíveis aos consumidores sem conta bancária. 

Exclusão financeira, exclusão social e espiral da pobreza 

Os consumidores sem conta bancária podem registar problemas para acederem a outros 
serviços financeiros, podendo assim enfrentar a exclusão financeira. Há também fortes 
probabilidades de serem preteridos noutros domínios da vida quotidiana, uma vez que, na 
actualidade, cada vez mais salários são pagos em contas bancárias e os senhorios e os 
prestadores de serviços públicos solicitam, cada vez mais, o pagamento por via electrónica. 
Isso acontece, em particular, nos países em que o uso de numerário é menos frequente. Os 
consumidores nos Estados-Membros em que as contas bancárias ainda não se encontram tão 
generalizadas poderão enfrentar problemas nos próximos anos. 

Embora a exclusão financeira possa estar na origem da baixa participação na sociedade (ou 
seja, da exclusão social), a exclusão social pode também conduzir à exclusão financeira, no 
caso de pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos que não podem abrir uma conta 
bancária, quer pelos custos quer pelos critérios de elegibilidade estabelecidos pelos bancos. 

Obstáculo à livre circulação de pessoas 

O exercício do direito à livre circulação das pessoas na UE não deve ser comprometido por 
dificuldades associadas à abertura de uma conta bancária. Neste contexto, o espaço único de 
pagamentos em euros (SEPA) tem por objectivo garantir que uma conta bancária é suficiente 
para efectuar todas as operações nacionais e transfronteiras. Contudo, o SEPA é apenas 
aplicável aos pagamentos em EUR efectuados no EEE e não se encontra ainda concluído. 
Além disso, diz respeito apenas às transacções electrónicas. Os consumidores que se mudam 
temporariamente para outro Estado-Membro não pertencente à zona euro podem ainda 
beneficiar com a abertura de uma conta bancária nesse Estado-Membro. 

2.2.2. Consequências para a indústria 

Cada vez mais fornecedores de serviços propõem descontos para pagamentos electrónicos ou 
oferecem os seus produtos e serviços em linha. Nestas condições, a falta de acesso aos 
referidos meios de pagamento por alguns consumidores significa que tanto os fornecedores 
como os consumidores são impedidos de beneficiar plenamente das oportunidades 
proporcionadas pelo mercado interno. Os consumidores têm uma escolha mais reduzida de 
produtos e serviços, a preços frequentemente superiores, e os fornecedores perdem 
oportunidades de venda. 
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Para os prestadores de serviços, o relacionamento com consumidores sem conta bancária 
também é mais dispendioso. Além disso, impede-os de propor como meio de pagamento o 
débito directo, que permite garantir os fluxos de tesouraria6, facilitando assim a respectiva 
gestão. 

2.2.3. Consequências para as administrações públicas 

Os estudos realizados7 mostram uma forte correlação entre o nível de rendimentos e a 
titularidade de contas bancárias; assim, as pessoas com baixos rendimentos (na UE existem 84 
milhões de pessoas em risco de pobreza), os deficientes, os desempregados e as famílias 
monoparentais têm maior probabilidade de não serem titulares de contas bancárias. Estes 
grupos são também os beneficiários mais prováveis das prestações sociais. Existe ainda uma 
correlação com a idade, sendo que os mais idosos, ou seja, os beneficiários de pensões (em 
especial na UE12) são aqueles que mais provavelmente não disporão de uma conta bancária. 

Os Estados-Membros que não pagam prestações de segurança social ou pensões por meios 
electrónicos (isto é, por transferência) têm custos de reembolso mais elevados. Dado existirem 
na actualidade vários Estados-Membros que enfrentam grandes restrições orçamentais, a 
redução do custo dos pagamentos efectuados por meios electrónicos relativamente ao 
processamento em suporte físico torna-se cada vez mais importante. Para tal, é necessário que 
as administrações dos Estados-Membros disponham das infra-estruturas necessárias para 
efectuar e receber pagamentos através de contas bancárias. Além disso, um dos objectivos da 
Agenda Digital e da administração pública em linha, que consiste em digitalizar na íntegra as 
relações entre os cidadãos e as autoridades públicas, pode não ser alcançado se os 
beneficiários de prestações sociais não puderem abrir contas bancárias. 

2.3. Cenário de base dinâmico 

Num cenário de base dinâmico, devem ser tidos em conta vários factores que poderão 
contribuir parcialmente para resolver os problemas da população da UE sem acesso a uma 
conta bancária. Em primeiro lugar, devido ao crescimento económico estimado e ao 
desenvolvimento dos respectivos sectores financeiros, prevê-se uma melhoria da situação 
específica da Bulgária e da Roménia (em que quase metade da população não dispõe 
actualmente de uma conta bancária), que, nos próximos 15 a 25 anos, deverão alcançar o nível 
da Hungria. 

Em segundo lugar, pode questionar-se se a actual situação económica não incentivará os 
prestadores de serviços financeiros a intensificar os seus esforços para a exploração de todas 
as oportunidades de realizar lucros, incluindo o segmento constituído pelos consumidores de 
baixos rendimentos, cujo crescimento se prevê. Não existem, contudo, garantias de que tal 
sucederá, uma vez que os referidos prestadores de serviços podem igualmente optar por uma 
estratégia mais conservadora, tentando maximizar as relações com a sua clientela de base já 
estabelecida. 

Em terceiro lugar, a iniciativa de auto-regulação para a transparência e comparabilidade das 
despesas bancárias, empreendida pelo sector bancário, deverá permitir que os consumidores 

                                                 
6 Pelo menos em teoria, já que, em determinados casos, os consumidores com baixos rendimentos podem 

preferir optar por transferências ou outros meios de pagamento que permitam controlar de um modo 
mais estrito as suas finanças. 

7 Ver nota de rodapé n.º 2. 
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tomem decisões informadas, que, juntamente com as possibilidades oferecidas pela mudança 
de conta bancária a nível nacional, poderão contribuir para que os titulares de contas 
beneficiem de uma maior concorrência. A limitação desta iniciativa consiste no facto de ser 
promovida a nível nacional e não a nível europeu, deixando inalteradas as condições 
estruturais dos mercados domésticos. 

Por fim, embora as acções ao nível da UE e dos Estados-Membros em matéria de educação 
financeira permitam, com o tempo, aumentar os níveis de sensibilização dos 30 milhões de 
consumidores sem contas bancárias para as vantagens de as terem, aumentando assim a 
percentagem de população com conta bancária, essas acções não devem bastar, por si só, para 
resolver o problema na sua essência; esta opinião é partilhada por muitas organizações de 
consumidores. 

3. OBJECTIVOS POLÍTICOS 
Os objectivos gerais da iniciativa são, em primeiro lugar, promover a plena participação de 
todos os cidadãos da UE no mercado interno e, em segundo lugar, promover a inclusão 
financeira e social. O objectivo específico consiste em melhorar o acesso às contas bancárias e 
aos meios electrónicos de pagamento a nível na UE. Os objectivos operacionais são: 

– Assegurar a oferta de um produto adequado aos consumidores considerados 
comercialmente não rentáveis (ou pouco atractivos); 

– Assegurar a existência de condições abrangentes para a abertura de contas bancárias 
por consumidores com dificuldades para o cumprimento das condições estabelecidas 
pelo banco (por exemplo em termos de rendimentos, situação económica, historial de 
crédito ou residência). 

4. RAZÕES PARA A ACÇÃO DA UE 

Para uma parte da sociedade, os problemas identificados traduzem-se em prejuízos para o 
consumidor, devido à escolha limitada de produtos e serviços, aos custos elevados e à 
dificuldade em aceder a empregos e receber rendimentos. Na actualidade, a maioria dos 
Estados-Membros não resolveram, a nível nacional, a questão do acesso a uma conta bancária 
de base, enquanto aqueles que a resolveram não prevêem o acesso transfronteiras por 
consumidores de outros Estados-Membros. A ausência de acções a nível nacional na maioria 
dos Estados-Membros conduz a um funcionamento deficiente do mercado interno e cria 
obstáculos desnecessários à mobilidade transfronteiras. Além disso, a acção dos 
Estados-Membros tem sido insuficiente na perspectiva da UE, onde a situação continua a ser 
variável. O statu quo não deverá mudar no futuro próximo, atendendo, nomeadamente, aos 
efeitos da crise financeira internacional e da contracção dos mercados nacionais. 

Uma garantia generalizada de acesso a contas bancárias em toda a EU constituirá o primeiro 
passo para os consumidores acederem aos serviços financeiros e aproveitarem os benefícios 
proporcionados pelos mercados financeiros da UE. O acesso a contas bancárias permitirá 
também aos consumidores beneficiar do espaço único de pagamentos em euros, bem como 
dos direitos e da protecção estabelecidos pela Directiva Serviços de Pagamento. O pagamento 
de prestações sociais pelas administrações públicas será mais fácil e eficaz. Além disso, os 
consumidores que não disponham de uma conta bancária não podem aproveitar ao máximo as 
oportunidades do mercado único, nomeadamente na sua dimensão electrónica. 
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A garantia da oferta de contas bancárias de base a todos os consumidores conduzirá, a longo 
prazo, a benefícios, tanto numa perspectiva nacional como transfronteiras. Os factores que 
impedem o acesso a contas bancárias e, portanto, a plena participação dos consumidores da 
UE no mercado interno podem ser resolvidos por iniciativas políticas adequadas à escala da 
UE. 

5. OPÇÕES POLÍTICAS 

Foram definidas várias opções políticas, resumidas no quadro que se segue. As opções 
escolhidas figuram a negrito. A análise efectuada demonstrou que estas opções são as mais 
eficazes para alcançar os objectivos atrás descritos. 

Produtos e serviços 

1: Manutenção do statu quo 

2: Garantir a oferta de serviços de pagamento de base pelos prestadores de serviços de 
pagamento 

3: Garantir a oferta de serviços de pagamento de base e de um cartão de pagamento pelos prestadores 
de serviços de pagamento 

4: Garantir a oferta de serviços de pagamento de base, de um cartão de pagamento e de uma linha de crédito 
pelos prestadores de serviços de pagamento  

Preço de uma conta bancária de base 

1: Não-intervenção ao nível da UE 

2: Garantir que as contas bancárias de base que não sejam gratuitas tenham custos razoáveis 

3: Abertura de uma conta bancária de base sem encargos 

Condições de acesso a uma conta bancária de base 

1: Manutenção do statu quo 

2: Acesso a uma conta bancária de base pelas famílias sem conta bancária 

3: Exigência de que seja garantido o acesso a uma conta bancária de base a todos os 
consumidores sem conta bancária  

3.1: Acesso apenas para os residentes no Estado-Membro que não tenham conta bancária 

3.2: Acesso para os residentes e não-residentes sem conta bancária 

4: Acesso a contas bancárias de base por todos os consumidores da UE 

4.1: Acesso apenas para os residentes no Estado-Membro 

4.2: Acesso para os residentes e não-residentes 



 

PT 7   PT 

6. CONSEQUÊNCIAS 

Prevê-se que as opções preferidas tenham um impacto positivo a longo prazo na inclusão 
financeira e social, bem como na confiança dos consumidores, incentivando a mobilidade 
destes, nomeadamente transfronteiras. A implementação das opções deverá ter um impacto 
particularmente positivo nos consumidores, promovendo a sua plena participação no mercado 
interno através do reforço da oferta, da acessibilidade e da capacidade de disporem de contas 
bancárias de base. Obter-se-á assim um melhoramento significativo no acesso às contas 
bancárias e aos meios electrónicos de pagamento na UE. 

Prevê-se que os prestadores de serviços tenham benefícios, mas também alguns custos. O 
impacto global poderá ser ligeiramente positivo, mas também neutro ou negativo. O principal 
factor determinante consiste no nível de preços a estabelecer e no facto de as eventuais perdas 
serem total ou parcialmente recuperadas, ou não, por outras partes. 

O impacto global nas administrações dos Estados-Membros resultará também de um balanço 
de custos e benefícios. Neste contexto, uma das principais questões reside na possibilidade de 
os Estados-Membros suportarem, e em que medida, os eventuais prejuízos decorrentes da 
oferta de contas bancárias de base com prejuízo. Prevê-se que o impacto seja ligeiramente 
positivo ou negativo. 

Em termos quantitativos, o impacto cumulativo deverá ser substancialmente positivo, dado 
que o eventual impacto negativo nos prestadores de serviços será compensado pelas 
consequências largamente positivas para os consumidores (e, em menor escala, para os 
Estados-Membros). 

O impacto da maioria das opções preferidas difundir-se-á em toda a UE, com efeitos 
predominantes na UE12 e na maioria dos Estados-Membros da UE15 que não oferecem 
actualmente contas bancárias de base. Os benefícios e os custos serão amplificados nos 
Estados-Membros que tiverem de alterar substancialmente as normas vigentes ou de adoptar 
um quadro regulamentar completo. 

O impacto administrativo da maioria das opções escolhidas deverá ser marginal. 

7. CONCLUSÃO 

A análise efectuada levou a concluir que a opção mais eficaz (ou preferencial) consistiria 
numa abordagem progressiva, em que a Comissão Europeia, por meio de uma recomendação, 
estabeleceria uma série de princípios e acções a executar ou a desenvolver pelos 
Estados-Membros, de forma a garantir o acesso a uma conta bancária de base pelos 
consumidores que não dispõem de conta bancária no país em que pretendam abri-la. A 
iniciativa asseguraria o acesso de todos os cidadãos e residentes na UE a uma conta bancária, 
a um custo razoável. 

Os Estados-Membros deverão assegurar que pelo menos um prestador de serviços de 
pagamento ofereça contas bancárias de base. Se os prestadores de serviços de pagamento não 
propuserem este tipo de contas de forma voluntária, os Estados-Membros poderão designar 
um prestador específico (caso da Áustria, em que foi estabelecido um banco especial que 
oferece serviços de pagamento de tipo «social»), distribuir por vários operadores a exigência 
de abertura de uma conta bancárias de base (caso da França) ou obrigar todos os prestadores a 
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propor contas bancárias de base (caso da Bélgica, em que todos os bancos são obrigados a 
oferecer este tipo de produtos). 

A combinação de opções políticas permitiria promover a plena participação no mercado 
interno de todos os consumidores da UE, em particular dos consumidores com baixos 
rendimentos, objecto de exclusão financeira ou vulneráveis, e, de um modo mais geral, a 
inclusão financeira e social. Permitiria também melhorar a mobilidade transfronteiras, 
nomeadamente dos trabalhadores, estagiários e estudantes. 

A recomendação proposta deverá prever uma análise da eficácia do mecanismo de acesso a 
contas bancárias de base, bem como da sua aplicação pelos Estados-Membros, no que respeita 
ao cumprimento dos objectivos. 

A adopção da recomendação teria a vantagem de enviar uma mensagem rápida e clara sobre 
as acções necessárias e previstas, a nível dos Estados-Membros, para suprir as actuais 
deficiências do mercado. Teria também uma acção catalítica para o estabelecimento de 
princípios coerentes a aplicar em toda a UE. Conferiria ainda aos Estados-Membros uma 
orientação clara, facilitando-lhes, se necessário, a implementação posterior das eventuais 
exigências com carácter obrigatório. 


