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GLOSSÁRIO 

Cartão de crédito 
Cartão de pagamento com um limite de crédito (plafond) previamente acordado entre o 
prestador de serviços de pagamento e o titular do cartão. Este cartão permite ao titular 
efetuar pagamentos de bens e serviços. 
Quando o cartão é utilizado, o titular beneficia de um crédito, que é reembolsado até uma 
data-limite e nas condições acordadas com a instituição emitente do cartão. Por exemplo, o 
crédito utilizado pode ser pago na sua totalidade na data-limite (modalidade de pagamento 
usualmente designada por “fim do mês” ou “100%”) ou pode ser pago parcialmente ao longo 
do tempo, habitualmente de acordo com um esquema de pagamento previamente acordado. 
Neste último caso, podem ser cobrados juros sobre o montante utilizado e não pago até à 
data-limite. 
Cartão de crédito privativo 
Cartão de crédito que apenas possibilita ao seu titular: (i) a aquisição de bens ou serviços nas 
instalações do emitente ou numa rede restrita de prestadores de serviços directamente 
ligados por um acordo comercial a um emitente profissional; ou (ii) a aquisição de uma gama 
muito restrita de bens ou serviços. 
Central de Responsabilidades de Crédito 
Base de dados, gerida pelo Banco de Portugal, com informação prestada pelas entidades 
participantes (instituições que concedem crédito) sobre os créditos concedidos. Faculta um 
conjunto de serviços que permitem uma melhor avaliação do risco de crédito na economia 
portuguesa. A Central de Responsabilidades de Crédito contém informação sobre as 
responsabilidades de crédito efetivas (como os montantes utilizados de cartões de crédito) 
assumidas por qualquer pessoa singular ou coletiva perante as entidades participantes, bem 
como as responsabilidades de crédito potenciais que representem compromissos irrevogáveis 
(como os montantes não utilizados de cartões de crédito). 
Comissão 
Prestação pecuniária exigível aos clientes pelas instituições como retribuição por serviços por 
elas prestados, ou subcontratados a terceiros, no âmbito da sua atividade. 
Contrato de crédito 
Contrato pelo qual uma das partes (mutuante/instituição de crédito) empresta dinheiro à 
outra (mutuário/cliente), ficando esta obrigada a restituir esse montante num determinado 
prazo, em regra acrescido de juros e outros encargos. Também é conhecido por empréstimo 
ou mútuo. 
Crédito aos consumidores 
Contrato de crédito celebrado com uma pessoa singular, atuando fora do âmbito da sua 
atividade comercial ou profissional, para financiar a aquisição de bens de consumo. 
Crédito consolidado 
Contrato de crédito que resulta da junção de vários empréstimos anteriormente contratados 
pelo cliente junto de uma ou de várias instituições de crédito. 
Crédito renegociado 
Contrato de crédito cujos termos e condições contratuais iniciais (por exemplo, o prazo ou a 
taxa de juro do empréstimo) foram alterados por acordo entre a instituição de crédito e o 
cliente. 
Crédito revolving ou renovável 
Contrato em que é estabelecido um limite máximo de crédito que pode ser utilizado ao longo 
do tempo e reutilizado à medida que o saldo em dívida vai sendo amortizado. É o caso típico 
dos cartões de crédito. 
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Crédito vencido 
Crédito em situação de incumprimento de pagamento, ou seja, cujos prazos de reembolso não 
foram respeitados pelo devedor. 
Credor 
Pessoa singular ou coletiva a quem é devida determinada prestação. Em termos bancários, o 
credor é a instituição de crédito que emprestou o capital ao devedor. O credor é também 
designado por mutuante e o devedor por mutuário. 
Encargos 
Custos que têm de ser suportados num contrato com a instituição de crédito, como por 
exemplo, os juros, as comissões e as despesas associadas a um empréstimo ou a comissão de 
manutenção de conta. 
Extrato de crédito 
Documento detalhado com informação sobre a evolução do empréstimo, enviado, em regra, 
mensalmente, em papel ou noutro suporte duradouro. 
Ficha de informação normalizada 
Documento que a instituição de crédito tem de facultar ao cliente antes da contratação de um 
crédito aos consumidores ou de um depósito bancário e que apresenta as principais 
características desse produto bancário. 
Incumprimento 
Situação de não cumprimento atempado pelo devedor de obrigações decorrentes do contrato 
de crédito, designadamente o não pagamento da totalidade do montante de uma prestação. 
Até à resolução do contrato de crédito, o devedor encontra-se numa situação de mora. Com a 
resolução do contrato de crédito, o incumprimento converte-se em definitivo, vencendo-se 
antecipadamente todos os montantes devidos. 
Instituição financeira 
São instituições financeiras, designadamente, as sociedades financeiras de crédito, as 
sociedades de investimento, as sociedades de locação financeira, as sociedades de factoring, 
as sociedades de garantia mútua, as sociedades gestoras de fundos de investimento, as 
sociedades de desenvolvimento regional, as agências de câmbio, as sociedades gestoras de 
fundos de titularização de créditos, as sociedades financeiras de microcrédito, as sociedades 
gestoras de participações sociais sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, as instituições de 
pagamento, as sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário e as sociedades 
gestoras de fundos de investimento imobiliário. 
Intermediário de crédito 
Pessoa, singular ou coletiva, que participa no processo de concessão de crédito: (i) 
apresentando ou propondo contratos de crédito a consumidores; (ii) prestando assistência a 
consumidores nos atos preparatórios de contratos de crédito mesmo que não tenham sido 
apresentados ou propostos por si; (iii) celebrando contratos de crédito com consumidores em 
nome das instituições mutuantes; (iv) prestando serviços de consultoria, através da emissão de 
recomendações personalizadas sobre contratos de crédito. 
Intermediário de crédito a título acessório 
Pessoa singular ou coletiva que fornece bens ou serviços e que, em nome e sob 
responsabilidade total e incondicional do mutuante ou de vários mutuantes, atua como 
intermediário de crédito, tendo em vista a venda dos bens ou a prestação dos serviços por si 
oferecidos. 
Intermediário de crédito não vinculado 
Pessoa coletiva que atua como intermediário de crédito sem que tenha celebrado contrato de 
vinculação com qualquer mutuante. 
Intermediário de crédito vinculado 
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Pessoa singular ou coletiva que atua como intermediário de crédito em nome e sob a 
responsabilidade total e incondicional do mutuante ou de vários mutuantes com quem tenha 
celebrado contrato de vinculação. 
Juro 
Representa o preço do dinheiro, correspondendo à remuneração pelo capital emprestado 
durante determinado período de tempo. Quem deposita o seu dinheiro numa instituição de 
crédito, espera receber um juro (uma remuneração), pois está a disponibilizar recursos que 
são seus para serem utilizados por outras pessoas ou empresas. Quem recorre ao crédito tem 
de pagar um juro (um custo) para ter acesso a esses fundos. O juro pode ser recebido ou pago 
de acordo com diversas periodicidades, conforme combinado entre as partes (por exemplo, 
mensalmente, semestralmente ou anualmente). 
Juro de mora 
É o juro cobrado pelo não pagamento atempado (mora) de capital em dívida ou de juros 
vencidos. 
Limite de crédito 
Montante máximo de crédito que pode ser utilizado no âmbito de um cartão de crédito, de 
uma facilidade de descoberto ou de outro tipo de contrato de crédito revolving. O limite de 
crédito é também conhecido por plafond. Ver Crédito revolving. 
Limite de crédito disponível 
Diferença entre o limite de crédito definido para um determinado cartão de crédito e o valor 
das transações, juros, comissões e encargos já lançados na conta-cartão. 
Mora 
Situação em que o devedor de um contrato de crédito incorre caso não pague a totalidade do 
montante de uma prestação na data devida. A mora converte-se em incumprimento definitivo 
com a resolução do contrato de crédito. Ver Incumprimento. 
PARI 
Plano de ação para o risco de incumprimento. Refere-se a um conjunto de procedimentos e 
medidas a observar pelas instituições de crédito no acompanhamento da execução dos 
contratos de crédito e na gestão de situações de risco de incumprimento. Obriga as 
instituições de crédito a adotar diligências adequadas para prevenir a materialização do 
incumprimento sempre que se verifiquem indícios de risco ou o cliente bancário comunique 
dificuldades no pagamento das prestações. 
PERSI 
Procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento. Procedimento 
que visa promover a negociação, entre a instituição de crédito e o cliente bancário, de 
soluções extrajudiciais para regularização de situações de incumprimento de contratos de 
crédito. 
Prazo do empréstimo 
Período que decorre entre a celebração e o termo de um contrato de crédito. 
Preçário 
Documento constituído pelo folheto de comissões e despesas e pelo folheto de taxas de juro. 
Os folhetos são disponibilizados pelas instituições de crédito nos seus balcões e nos seus sítios 
de internet. No folheto de comissões e despesas, as instituições de crédito devem apresentar o 
valor máximo de todas as comissões que praticam nos produtos e serviços bancários 
comercializados e o valor indicativo das despesas (encargos suportados pelas instituições por 
lhe serem exigíveis por terceiros) que o cliente possa ter de pagar à instituição de crédito. No 
folheto de taxas de juro, devem indicar as taxas de juro representativas das operações que 
habitualmente praticam, nos empréstimos que concedem e nos depósitos que recebem. 
Prestação 
Montante a pagar com uma determinada periodicidade para cumprir as obrigações financeiras 
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assumidas pelo mutuário num empréstimo. 
Resolução de contrato 
Extinção de um contrato invocada por uma das partes, mediante declaração à contraparte, 
tendo por base um facto que fundamenta uma “justa causa” (por exemplo, incumprimento do 
acordado entre as partes). 
Sociedade financeira de crédito 
Instituição financeira que tem por objeto a prática das operações permitidas aos bancos, com 
exceção da receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público e da prestação de 
serviços de pagamento e de emissão de moeda eletrónica. Ver Instituição financeira. 
TAEG 
Taxa anual de encargos efetiva global. Mede o custo total do crédito para o consumidor, 
expresso em percentagem anual do montante do crédito concedido. A TAEG é a medida de 
custo utilizada no crédito aos consumidores. 
TAN 
Taxa de juro anual nominal. Corresponde à taxa a que são cobrados os juros dos empréstimos. 
 


