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Educação e consciencialização dos consumidores em matéria de créditos e 

finanças  

Resolução do Parlamento Europeu, de 18 de Novembro de 2008, sobre a protecção dos 

consumidores: melhorar a educação e a consciencialização dos consumidores em matéria 

de créditos e finanças (2007/2288(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de Dezembro de2007, sobre a 

educação financeira (COM(2007)0808), 

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão sobre os serviços financeiros de retalho no 

mercado único (COM(2007)0226), 

– Tendo em conta a sua posição, aprovada em segunda leitura em 16 de Janeiro de 2008, 

tendo em vista a aprovação de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a contratos de crédito aos consumidores e que revoga a Directiva 87/102/CEE do 

Conselho1, 

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Julho de 2007 sobre a política de serviços 

financeiros (2005-2010) – Livro Branco2, 

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 

Consumidores e o parecer da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (A6-

0393/2008), 

Considerando que, por um lado, os mercados financeiros evoluem rapidamente e se tornaram 

muito dinâmicos e cada vez mais complexos, e que, por outro lado, as mudanças sociais e 

no estilo de vida criam uma necessidade de gestão sólida das finanças privadas e de 

ajustamento regular das finanças privadas a novas circunstâncias laborais e familiares, 

 Considerando que o aumento do nível de literacia financeira dos consumidores deveria 

constituir uma prioridade para os decisores políticos, tanto a nível dos Estados-Membros 

como a nível europeu, não apenas devido aos benefícios para as pessoas mas também para 

a sociedade e a economia, tais como a redução do nível de endividamento problemático, o 

aumento da poupança, o aumento da concorrência, a utilização adequada de produtos de 

seguros e a constituição de provisões adequadas para pensões de reforma, 

 Considerando que alguns estudos revelam que os consumidores tendem a sobrestimar os 

seus conhecimentos dos serviços financeiros e precisam de ser informados de que a sua 

literacia financeira não é tão boa como julgam, e das consequências disso, 

D. Considerando que os programas de educação financeira de elevada qualidade, específicos e 

tão personalizados quanto possível, se tal se afigurar adequado, podem contribuir para 

aumentar a literacia financeira, permitindo que os consumidores façam escolhas 

informadas, e também para o funcionamento eficaz dos mercados financeiros, 
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E. Considerando que a importância dos serviços financeiros transfronteiriços está 

constantemente a aumentar e que a Comissão devia tomar iniciativas ao nível da UE para 

promover as informações transfronteiriças e, se necessário, comparáveis sobre a educação 

financeira, 

F. Considerando que deveria ser dada particular atenção às necessidades educacionais dos 

consumidores vulneráveis, e também às dos jovens consumidores, que se vêem 

confrontados com decisões que influenciam as perspectivas económicas para o resto da sua 

vida, 

Considerando que a investigação demonstrou que quem aprendeu os aspectos básicos das 

finanças pessoais numa idade bastante precoce possui uma melhor literacia financeira, e 

que a educação financeira está estreitamente relacionada com o ensino de competências 

básicas (matemática e leitura), 

1. Congratula-se com as iniciativas da Comissão no domínio da educação financeira dos 

consumidores, em especial com a recente criação do grupo de peritos em educação 

financeira dos consumidores, e com a sua intenção de criar uma base de dados pública em 

linha sobre sistemas e investigação em educação financeira na UE; entende que este grupo 

de peritos deveria ter responsabilidades e competências claras; sugere que este grupo de 

peritos seja convidado, em particular, a abordar a questão do valor acrescentado e das 

melhores práticas da educação financeira e dos serviços financeiros transfronteiriços na 

UE; 

2. Salienta que o objectivo da formação dos consumidores e da sua consciencialização em 

matéria de finanças e crédito consiste em melhorar a sua sensibilização para as realidades 

económicas e financeiras, a fim de compreender os compromissos económicos e de evitar 

riscos desnecessários, o sobreendividamento e a exclusão financeira; considera que as 

acções de formação e de informação poderão permitir aos consumidores uma abordagem 

independente, baseada na sua própria avaliação dos produtos financeiros que lhes são 

oferecidos ou aos quais tencionam recorrer; 

3. Considera que a crise do crédito hipotecário de risco ("subprimes") constitui uma 

ilustração dos riscos de uma informação inadequada dos contraentes de empréstimos, mas 

também da falta de compreensão e conhecimento de tais informações, o que leva a que os 

consumidores não se preocupem suficientemente com os riscos de insolvência e de 

sobreendividamento; 

4. Salienta que a existência de consumidores educados e conscientes dos seus direitos ajuda a 

reforçar a concorrência, a qualidade e a inovação no domínio dos serviços bancários e 

financeiros, e recorda que a existência de investidores educados e confiantes pode 

proporcionar aos mercados de capitais liquidez adicional para investimento e crescimento; 

5. Sublinha a importância de apurar o nível de literacia financeira nos Estados-Membros e o 

conhecimento do valor acrescentado que a UE pode proporcionar, bem como de definir 

necessidades educacionais para grupos-alvo específicos na sociedade, de acordo com uma 

combinação de critérios como a idade, o rendimento e o nível de educação; 

6. Reconhece o papel das iniciativas privadas, da indústria dos serviços financeiros e das 

organizações de consumidores, quer a nível comunitário quer nacional, na definição das 

necessidades específicas de grupos-alvo em matéria de educação financeira, na 

identificação de deficiências e lacunas nos actuais sistemas de educação e na prestação de 

informação financeira aos consumidores, usando instrumentos de planeamento financeiro 

baseados na Internet e campanhas educativas; 



7. Considera que os programas de educação financeira serão mais eficazes se estiverem 

adaptados às necessidades de grupos-alvo específicos e, se necessário, personalizados; 

entende, além disso, que todos os programas de educação financeira poderão contribuir 

para melhorar o tratamento consciente e realista das possibilidades financeiras de cada 

indivíduo; entende que deveria ser conferida atenção à elaboração de programas que 

melhorem as capacidades financeiras dos adultos; 

8. Exorta a Comissão a desenvolver, em colaboração com os Estados-Membros, programas 

de educação no domínio das finanças pessoais, assentes em regras e princípios comuns que 

possam ser adaptados às necessidades e aplicados em todos os Estados-Membros, criando 

padrões de referência e promovendo o intercâmbio das melhores práticas; 

9. Frisa que a educação financeira pode complementar, mas não substituir, disposições 

coerentes de protecção dos consumidores em matéria de legislação dos serviços financeiros 

e de regulação e controlo rigoroso das instituições financeiras; 

10. Reconhece o importante papel do sector privado e, sobretudo, das instituições financeiras 

na prestação de informação sobre serviços financeiros aos consumidores; sublinha, no 

entanto, que a educação financeira deverá ser ministrada de forma justa, imparcial e 

transparente, de modo a servir os interesses dos consumidores, e que deve ser claramente 

distinguida do aconselhamento comercial e da publicidade; para alcançar este objectivo, 

encoraja as instituições financeiras a desenvolverem códigos de conduta para o seu 

pessoal; 

11. Reconhece a necessidade de se encontrar um equilíbrio delicado entre a prestação dos 

conhecimentos de que os consumidores necessitam para tomarem decisões financeiras 

informadas e a sobrecarga de informação; privilegia a qualidade em detrimento da 

quantidade, por exemplo, uma informação de elevada qualidade que seja acessível, 

concreta e facilmente compreensível e que vise aumentar a capacidade dos consumidores 

para fazerem escolhas informadas e responsáveis; 

12. Considera que é necessária uma informação eficaz, clara e compreensível, nomeadamente 

nas mensagens publicitárias sobre produtos financeiros, e que os estabelecimentos de 

crédito devem prestar informações suficientes antes da celebração de contratos e, 

nomeadamente, aplicar estritamente as regras previstas na Directiva 2004/39/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros1, e na Directiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa a contratos de crédito aos consumidores2; 

solicita à Comissão que apresente, de uma forma coerente, propostas legislativas 

específicas para um sistema harmonizado de informação e protecção dos consumidores, 

nomeadamente no domínio do crédito hipotecário (como uma folha de informação 

europeia harmonizada, simples e comparável, que inclua indicações comuns sobre a taxa 

percentual anual cobrada, etc.); 

13. Recomenda que os sistemas de educação financeira se centrem em aspectos importantes do 

planeamento da vida, tais como a poupança básica, o crédito, os seguros e as pensões; 

14. Solicita à Comissão que prossiga os seus esforços para promover o diálogo entre os 

interessados; 
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15. Sugere o reforço da rubrica orçamental 17 02 02 para financiar actividades a nível da UE 

que visem aumentar a sensibilização dos consumidores para a educação financeira e a 

literacia financeira; solicita à Comissão que contribua para aumentar a sensibilização a 

nível da UE através do apoio a conferências e seminários nacionais e regionais, a 

campanhas nos meios de comunicação social e a campanhas de sensibilização, bem como 

de programas educativos com participação transfronteiriça, em particular no domínio dos 

serviços financeiros de retalho e de crédito aos agregados/gestão de dívidas; 

16. Exorta a Comissão a prosseguir o desenvolvimento e a actualização do instrumento em 

linha Dolceta e a disponibilizar este serviço em todas as línguas oficiais; sugere que a 

Comissão inclua na página Web Dolceta uma ligação à base de dados em linha que 

tenciona criar sobre sistemas de educação financeira existentes a nível regional e nacional; 

sugere que o sítio Web Dolceta integre, com base numa subdivisão nacional, as ligações 

electrónicas que permitem aceder às páginas Web dos organismos públicos e privados que 

operam no domínio da educação financeira; 

17.  Solicita à Comissão que inclua indicadores de disponibilidade e qualidade da educação 

financeira no painel de avaliação dos mercados de consumo; 

18. Exorta a Comissão a criar campanhas de informação para aumentar a sensibilização dos 

consumidores para os seus direitos no quadro da legislação comunitária sobre a prestação 

de serviços financeiros; 

19. Salienta a necessidade de os Estados-Membros procederem periodicamente, a inquéritos 

com a participação das diversas categorias sociais e populacionais dos Estados-Membros, 

sobre o nível de consciencialização financeira dos cidadãos, a fim de determinar as 

questões que devem ser abordadas prioritariamente para assegurar a realização apropriada, 

atempada e efectiva dos programas de apoio à educação financeira dos cidadãos; 

20. Exorta os Estados-Membros a incluírem a educação financeira nos programas do ensino 

primário e secundário definidos pelas instituições competentes, com o objectivo de 

desenvolver as competências necessárias à vida diária, e a organizarem acções sistemáticas 

de formação de professores sobre esta questão; 

21. Salienta a necessidade de formação permanente e recíproca de ambas as partes, isto é, dos 

conselheiros financeiros e dos consumidores, de modo a assegurar a prestação de 

informação correcta e actualizada de acordo com a evolução mais recente do sector dos 

serviços financeiros; 

22. Entende que os efeitos sinergéticos entre diferentes organizações educacionais não são 

suficientemente utilizados; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que criem uma 

rede para a educação financeira em que participem os sectores público e privado, e que 

encorajem a cooperação e o diálogo entre todos os intervenientes; 

23.  Incentiva os Estados-Membros a darem particular atenção às necessidades educacionais 

dos pensionistas e das pessoas em fim de carreira, que podem correr o risco de exclusão 

financeira, bem como aos jovens que, no início da sua carreira, se vêem perante a 

necessidade de decidir qual a forma mais adequada de utilizarem o seu novo rendimento; 

24.  Exorta os Estados-Membros a criarem programas de formação sobre serviços económicos 

e financeiros para assistentes sociais, uma vez que estão em contacto com pessoas em risco 

de pobreza ou de endividamento excessivo; 

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 



aos governos dos Estados-Membros. 

 


