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Considerando a excecionalidade do período em que vivemos houve necessidade de flexibilizar o 

regime de pagamento das comissões bancárias. Neste sentido, reunimos as medidas legislativas 

adotadas para esse efeito:   

 Decreto-Lei n.º 10-H/2020, de 26 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de 

fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões. Entrou em vigor no dia 27 de março e irá vigorar até 

ao dia 30 de junho de 2020.  

O novo regime 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 pela utilização de terminais de pagamento automático). 

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. Adicionalmente, o Banco de Portugal veio ainda 

clarificar que a impossibilidade de os prestadores de serviços de pagamento cobrarem a 
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componente fixa de qualquer comissão por operação de pagamento com cartão se aplica a 

operações de pagamento presenciais efetuadas em terminais de pagamento automático, quer sejam 

realizadas com cartões de pagamento físicos ou desmaterializados. 

 Decreto-Lei n.º 10-J/2020, 26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos 

das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, 

bem como um regime especial de garantias do Estado. Entrou em vigor no dia 27 de março e irá vigorar até ao 

dia 30 de setembro de 2020.  

Relativamente a créditos com reembolso parcial de capital ou com vencimento parcelar de outras 

prestações pecuniárias, é determinada a possibilidade de suspensão, até 30 de setembro de 2020, do 

pagamento do capital, das rendas e dos juros com vencimento previsto até à referida data. Nestes 

casos, irá estender-se automaticamente, por um período idêntico ao da suspensão, o plano contratual 

de pagamento das comissões, juntamente com o das parcelas de capital, rendas, juros e outros 

encargos.  

A extensão dos prazos de pagamento do capital, rendas, juros, comissões e demais encargos não 

origina qualquer incumprimento contratual, ativação de cláusulas de vencimento antecipado, 

suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação (que serão capitalizados 

no valor do empréstimo com referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor) 

ou ineficácia ou cessação das garantias concedidas no âmbito do crédito (designadamente seguros, 

fianças e avales). 

 Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que fixa regimes excecionais e temporários de resposta à pandemia da 

doença Covid-19, e entrou em vigor no dia 11 de abril.  

Suspende-se a cobrança de comissões devidas pela utilização e realização de operações de 

pagamento através de plataformas digitais dos prestadores de serviços de pagamento, 

designadamente no homebanking ou aplicações com instrumento de pagamento baseado em cartão. 
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Esta medida é aplicável aos utilizadores de serviços de pagamento que preencham um dos seguintes 

requisitos: 

 Encontrem-se em situação de isolamento profilático ou de doença ou prestem assistência a 

filhos ou netos; 

 Tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do 

contrato de trabalho em virtude da crise empresarial; 

 Encontrem-se numa situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I.P.; 

 Sejam trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica 

de trabalhador independente; 

 Sejam trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de 

encerramento determinado durante o período de estado de emergência.  

Para beneficiarem desta suspensão, os utilizadores de serviços de pagamento devem enviar ao seu 

prestador de serviços de pagamento um documento que comprove que se encontram abrangidos 

por esta medida. Esta medida irá vigorar até ao dia 30 de junho de 2020.  
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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 


