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Foi publicado no dia 26 de março o Decreto-Lei n.º 10-H/2020, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões no âmbito da pandemia da 

doença Covid-19.

 

Durante o período excecional em que vivemos, permanece a necessidade de realizarmos pagamentos 

para aquisição de bens e serviços para fazer face às nossas necessidades essenciais. Nesta medida, 

tornou-se premente facilitar e incentivar a utilização de instrumentos de pagamento eletrónico (como 

os cartões) em detrimento dos meios de pagamento tradicionais (como as moedas e notas).  

 

 

Este diploma estabelece restrições às comissões que podem ser cobradas pelos prestadores de serviços 

de pagamento aos beneficiários das operações de pagamento (em regra, os comerciantes) por cada 

operação de pagamento com cartão efetuada em terminais de pagamento automático (por exemplo, as 

“taxas de serviço ao comerciante”).  

Assim, até 30 de junho de 2020, fica: 

 Suspensa a cobrança da componente fixa de qualquer comissão por operação de pagamento 

com cartão efetuada em terminais de pagamento automático; 

 Proibido o aumento da componente variável de qualquer comissão por operação de 

pagamento com cartão efetuada em terminais de pagamento automático; 

 Proibido o aumento de outras comissões fixas que não tenham sido suspensas e que sejam 

devidas pela utilização de terminais de pagamento automático em operações de pagamento 

com cartões.  

 Proibida a previsão nos preçários de novas comissões fixas ou variáveis relativas à aceitação 

de operações de pagamento com cartão efetuadas em terminais de pagamento automático 

(por operação de pagamento ou por utilização de terminais de pagamento automático). 
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Em comunicado datado de 31 de março, o Banco de Portugal veio esclarecer que os prestadores de 

serviços de pagamento podem continuar a cobrar aos comerciantes a componente variável das 

comissões por operação de pagamento com cartão efetuada em terminais de pagamento automático 

(ou seja, a percentagem diretamente associada ao valor da transação) e eventuais comissões pela 

utilização de terminais de pagamento automático.  

 

O Banco de Portugal clarifica ainda que a impossibilidade de os prestadores de serviços de 

pagamento cobrarem a componente fixa de qualquer comissão por operação de pagamento com 

cartão aplica-se a operações de pagamento presenciais efetuadas em terminais de pagamento 

automático, com cartões de pagamento físicos ou desmaterializados. 

 

Até 30 de junho de 2020, os beneficiários dos pagamentos com cartão que disponibilizem terminais de 

pagamento automáticos (em regra, os comerciantes) encontram-se impossibilitados de recusar ou 

limitar a aceitação de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, independentemente 

do valor da operação.  

O incumprimento das medidas introduzidas por este diploma gera responsabilidade 

contraordenacional para os prestadores de serviços de pagamento e beneficiários dos pagamentos 

com cartão.  

O incumprimento das obrigações relativas às comissões em operações de pagamento é punível com 

coima de 3.000 a 1.500.000 € ou de 1.000 a 500.000 €, consoante seja aplicada, respetivamente, a uma 

pessoa coletiva ou singular. Por sua vez, o incumprimento da proibição de recusa ou limitação da 

aceitação de cartões para pagamento é punível com coima de 3.000 a 44.891,81€ ou de 250 a 3.740,98 €, 

consoante o infrator seja, respetivamente, uma pessoa coletiva ou singular.  

A fiscalização do cumprimento das referidas medidas fica a cargo do Banco de Portugal nos casos em 

que os factos sejam praticados por entidades sujeitas à sua supervisão. Nas restantes situações será 

competente a entidade reguladora setorial respetiva ou, nos demais setores de atividade, a 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 
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O presente decreto-lei entrou em vigor no dia 27 de março e irá vigorar até ao dia 30 de junho de 2020.  

 

No comunicado de dia 31 de março, o Banco de Portugal esclarece que, após o período de vigência da 

suspensão da cobrança da componente fixa de qualquer comissão por operação de pagamento com 

cartão efetuada em terminais de pagamento automático, ou seja, após 30 de junho, os prestadores de 

serviços de pagamento não podem cobrar retroativamente as comissões ou aplicar qualquer juro 

relativamente a esse período.  
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de 
aconselhamento jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais 
informações, contacte-nos por favor através do endereço geral@pintoribeiro.pt. 

 


