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O DIA MUNDIAL DOS DIREITOS
DO CONSUMIDOR

SOB A ÉGIDE DOS

SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LEAIS, JUSTOS,
TRANSPARENTES

I

A S ISTENTAB IL IDADE NA AGENDA EUROPE IA DO
CONSUM IDOR

(2021 /2025)

A Agenda Europeia do Consum idor, no p lano da susten tab ilidade, traz à co lação os
Serviços F inanceiros Susten táve is an te a fo rm a como, em gera l, um sem -núm ero de
ard is visam a enredar os consum idores e a necessidade instan te de uma tu te la adequada,
a despe ito das precauções que os reg im es do créd ito ao consum o (de 2008) e o do
créd ito h ipo tecário (de 2014) já p rescrevem .

A í se consigna que “o sector dos serviços financeiros de reta lho fo i p ro fundam ente
transform ado pe la trans ição d ig ita l, tendo in troduzido novas tendências e so luções, e
d ive rs ificado a o ferta de produtos e serviços finance iros.

P restadores não trad ic iona is de ta is se rviços – como as empresas de tecno log ia finance ira
e os mutuan tes de empréstim os entre particu lares – jun ta ram -se aos dadores trad ic iona is
de créd ito , que recorrem também cada vez m ais a canais de fo rnec im ento em linha.

Novos produ tos, como os empréstim os de curto p razo /custo e levado , que são conclu ídos
por um curto período, m as que podem im p lica r custos s ign ifica tivos para o m utuário , são
cada vez m ais ob jecto de comerc ia lização e d ispensados por via d ig ita l. A s novas
tecno log ias, como as so luções de pagam ento im edia to , podem trazer bene fíc ios tangíve is
aos consum idores, m as do m esm o passo exig ir específicas m ed idas específicas para os
pro teger.

A Com issão Europe ia anunciou recentemente uma mancheia de in ic ia tivas que visam
melhora r a pro tecção dos consum idores em maté ria de pagamentos.
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Estas questões ana lisa r-se -ão no quadro da recen temente adop tada Estra tég ia para os
Pagamentos de Pequeno Montante na União Europeia.

O emprego de ca tegorias a lterna tivas de dados em combinação com a tomada de
decisões au tomatizadas para a class ificação de créd ito levan ta questões quan to aos
dados a u tiliza r na ava liação da so lvab ilidade dos consum idores. E destaca os riscos de
d iscrim inação decorren tes de decisões baseadas em a lgoritm os opacos, um tipo de risco
susceptíve l de ser abordado também através do acto ju ríd ico sobre os requ is itos para a
in te ligência a rtific ia l nou tro passo enunciado .

A lém d isso , a leg is lação em vigor (a D irectiva C réd ito ao Consumo , a D irectiva C réd ito
H ipotecário , a D irectiva Contas de Pagamento e a D irectiva Com erc ia lização à
D is tânc ia de Serviços F inanceiros) deve ser revis ta , a fim de re flectir a crescente
u tilização de meios d ig ita is e por fo rm a a o fe recer adequada resposta aos desafios
supramencionados.

Esta leg is lação deve perm itir aos consum idores compreender os produtos, comparando e
ace itando o fertas em linha , estim u lando assim a inovação e a sua con fiança no m ercado
finance iro .

“O novo pacote de financ iam ento d ig ita l da Com issão Europeia , que inc lu i as
estra tég ias de financ iam ento d ig ita l e de pagam entos de pequeno montante e as
propostas leg is la tivas re la tivas aos crip to -activos e à resiliênc ia operaciona l d ig ita l do
sector financeiro , v isa garan tir que os consum idores e as empresas co lham os
bene fíc ios da inovação , m antendo-se pro teg idos.

O s actua is p rogressos em matéria de transform ação d ig ita l se rão igua lm ente re flectidos
na estra tég ia para o investim ento de reta lho , que deverá cen trar-se nos in te resses dos
investidores ind ividua is e está previs ta para o prim e iro semestre de 2022 (o ano que
transcorre ).

A lém d isso a inda , a transform ação d ig ita l pode também trazer novos desafios como, por
exem p lo, as so luções d ig ita is que não são igua lm ente acess íve is às pessoas com
defic iênc ia .

A Com issão Europeia apoia os Estados-m embros na transposição do Acto Europeu da
Acess ib ilidade .

A sua ap licação a té 2025 a judará a e lim inar os desafios da d ig ita lização para as pessoas
com defic iênc ia e aumenta rá a d ispon ib ilidade de produtos e serviços que lhes são
acessíve is .

Por ú ltim o , a transform ação d ig ita l exige que os consum idores tenham uma fo rte lite racia
d ig ita l e competênc ias d ig ita is que devem ser p romovidas a través da educação e da
fo rm ação numa perspectiva de aprend izagem ao longo da vida , como sa lien tado no P lano
de Acção para a Educação D ig ita l 2021-2027 e nas suas prio ridades estra tég icas.”

Na este ira de um ta l ro l de preocupações , a Consum ers In ternationa l e legeu um ta l
tem a para o pa lco centra l das suas ce leb rações no D ia Mundia l do D ia do Consum idor
(a la rgado), como aprec iarem os de segu ida .
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II

O TEMA DA SUSTENTAB IL IDADE DOS SERV IÇOS
FINANCE IROS D IG ITA IS ELE ITO PARA D ISCUSSÃO URB I ET

ORB I
NO D IA MUND IAL DOS D IRE ITOS DO CONSUM IDOR

O auto r destas linhas, segue paripassu , neste particu lar, o m an ifesto da C I (Consum ers
In ternationa l), que com ‘m an ifesto ’ re ta rdam ento ve io desta fe ita a lum e (ed ição de 2022),
a p ropósito do tema em rea lce por ocasião das ce lebrações do D ia Mund ia l dos D ire itos
do Consum idor, emprestando decerto à tradução para a língua portuguesa um traço
d is tin tivo do orig ina l, nem sempre , quan to a e le , nos m elhores te rm os.

Todos os anos, a 15 de Março , o m ovim ento g loba l de consum idores se congrega por
fo rm a a e leger um tema premente , a que se expõem os consum idores nas se te partidas
do globo , para um circunstanc iado deba te.

O TEMA NUCLEAR PARA 2022

Em 2022, a “Consum ers In ternationa l” – constitu ída por 200 institu ições de
consum idores em 100 países - de libe rou e leger, como tema globa l, Fair D ig ita l F inance
(Serviços F inance iros D ig ita is Justos. Lea is).

E stim a-se que em 2024 os consum idores de bancos d ig ita is u ltrapassem   os 3 ,6 m il
m ilhões [b iliões (b ilhões)] .

No m undo em franco desenvo lvim ento , a p roporção de titu la res de con tas que expedem e
recebem pagam entos, por via d ig ita l, cresceu de   57% , em 2014 , para 70% em 2017 .

O s serviços finance iros d ig ita is aportam novas oportun idades – m as também novos riscos
– susceptíve is de conduzir a resu ltados in justos para os consum idores .

O s serviços finance iros d ig ita is podem aumenta r a probab ilidade de os m ais vu lne ráve is ,
os h ipervu lneráve is ,   serem de ixados pre teridos, jam a is serem inseridos no sis tema.

As tecno log ias d ig ita is vêm re fo rm u lando pagamentos, empréstim os, seguros e gestão do
pa trim ón io ,  prop ic iando , de m odo fundamenta l, um modus vivend i d is tin to aos
consum idores de serviços finance iros. No entanto , nos ú ltim os anos, c ircunstânc ias
agravadas pe lo surto pandém ico que se abateu sobre o g lobo , os consum idores acham -se
cada vez m ais expostos a go lpes , a fraudes , a prá ticas desvian tes como o ph ish ing e à
apropriação de dados pessoa is . O s consum idores h ipossu fic ientes, os que experim en tam
acentuadas d ificu ldades económ icas, são particu la rm ente vu lne ráve is a ta is danos.
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Para abordar os prob lem as m ais u rgen tes en fren tados pelos consum idores no que tange
aos serviços finance iros d ig ita is , a Consum ers In ternationa l e as institu ições associadas
desenvo lve ram uma Perspectiva do Consum idor para Os Serviços F inanceiros
D ig ita is Justos e Lea is.

A “Perspectiva ” de fine questões para os decisores, na óp tica dos d ire itos do consum idor,
de m olde a constru ir um mercado finance iro d ig ita l inc lus ivo , seguro , p ro teg ido , com
garan tia da privac idade dos dados e sustentáve l pa ra a g loba lidade dos cidadãos.

O Fórum estender-se -á por c inco d ias, de 14 a 18 de Março do ano em curso .

O Fórum apresen tará uma série ún ica e perspectivada de even tos para ga lvan iza r as
partes in te ressadas na ace le ração dos processos rum o a um financiamento d ig ita l justo e
lea l.

O Fórum inc id irá apresen tações e deba tes em quatro p ila res:

O Fórum facu ltará um espaço , a n íve l in te rnac iona l e in te ractivo , po r fo rm a a m ostra r o
poder do movim ento de consum idores e a oportun idade de pro tecção e capacitação do
consum idor no design e na regu lam entação dos produ tos finance iros.

Não há , ho je em d ia , um índ ice g loba l pa ra m ensura r o estado de pro tecção e de ou to rga
e exerc íc io de poder (empowerment) do consum idor nos d is tin tos pa íses.

À m ed ida que os m ercados e os regu lam entos evo lu írem na próxim a década , como
podemos garan tir que se este ja movim entando rumo a um mundo onde todos acedam a
produtos e serviços justos, seguros e sustentáve is?

A Consum ers In ternationa l in tenta exp lo ra r o pro jecto -p ilo to Consum er P ro tection and
Empowerm ent Index .

Ta l fe rramenta g loba l tende a ava lia r a té que ponto os países im plementa ram mecanism os
e m ed idas para constru ir, m an ter e incen tiva r um mercado justo , seguro e sustentáve l
pa ra a g loba lidade dos consum idores.

O s consum idores que se inscreverem no even to , d isporão de um acesso seguro ao
re la tó rio p ilo to do Índ ice de P ro tecção e dos Poderes Assum idos e Exerc idos
(Empoderam ento do) pe los Consum idores e à fe rramenta de visua lização .

I
Um Cata lisador para a Mudança nos Serviços F inanceiros

D ig itais
Os consum idores carecem de serviços finance iros d ig ita is inc lus ivos, seguros, com a
reserva da privac idade dos seus dados pessoa is , p ro teg idos e susten táve is .

Com o é que as associações de consum idores, os governos, os serviços finance iros e as
organ izações da sociedade civ il podem co labora r para m axim iza r os bene fíc ios para os
consum idores, evitando danos desnecessários?

Neste deba te , ana lisa r-se -á a Perspectiva dos Consum idores para os Serviços
F inanceiros D ig ita is Justos e as oportun idades de uma consequen te “acção
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concertada” en tre a de fesa do consum idor, a indústria , a soc iedade civ il e o governo para
pro teger e capacita r os consum idores no mercado de serviços finance iros d ig ita is .

II
Constru indo o Regu lam ento

dos Serviços F inanceiros D ig ita is

A pandem ia da COV ID -19 e os b loque ios re lac ionados aumenta ram o descarregam ento
de ap lica tivos F in T ech globa lm ente, em aproxim adamente 30% .

Esse avanço tecno lóg ico levan ta questões-chave , a saber, como é que os fo rm u ladores
de po líticas constroem a regu lam entação dos serviços finance iros d ig ita is
d ig ita is para a tender às fe rramentas de las emergen tes e , ass im , p ro teger todos
os consum idores em tempos de crise ?

Convém , po is , a tender às princ ipa is perspectivas regu la tórias de todo o mundo
para en tender oas princ ipa is aprend izagens decorren tes da pandem ia , as
ú ltim as inovações em pro tecção ao consum idor e as perspectivas sobre o fu turo dos
serviços finance iros d ig ita is .

III
Acelerando os Serviços F inanceiros D ig ita is Justos

em países de baixos e m édios rend im en tos

A proporção de adultos em países de ba ixos e méd ios rend im entos (ba ixa e méd ia
renda) que se socorrem de pagamentos d ig ita is aumentou de 32% para 44% de 2014 a
2017 .

Com o é que uma regu lam entação e fectiva de pro tecção do consum idor pode ser
im p lem entada para pro teger os consum idores dos serviços finance iros d ig ita is?

E como é que as associações de consum idores podem ser capacitadas para confe rir um a
voz independente ao consum idor no processo regu la tó rio?

A d iscussão decorre rá liv rem ente e visa exp lo ra r a oportun idade de um ambiente
regu la tó rio centrado no consum idor dos serviços finance iros d ig ita is e como trazer de
m odo céle re uma ta l rea lidade a través dos mecanism os de de fesa do consum idor.

IV
Por que razão uma Perspectiva de Género é tão im portan te

para a pro tecção do consum idor financeiro

Aproxim adamente m il m ilhões (um b ilhão) de m ulheres em todo o m undo não têm acesso
a serviços finance iros fo rm a is , devido a barre iras pers is tentes na inc lusão , ob tenção de
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docum entos de identificação , te le fones móve is (ce lu la res), hab ilidades
d ig ita is e capacidade finance ira .

Com o é que os deciso res po líticos podem incorpora r uma óptica de “género” nas
estru turas de pro tecção do consum idor finance iro para a judar a promover a inc lusão
finance ira e o empoderamento (a ou torga e um exercíc io , e fectivo e rea l, de poder às) das
m ulheres ?

A C .I, convida todos e cada um a concorre r com ide ias e sugestões para uma ta l sessão
in te ractiva de m olde a a judar a exp lo ra r uma abordagem inc lus iva de género na pro tecção
do consum idor.

V
Mobile Money

Inovações para Capac itar Consum idores

Em 2020, o número de con tas de d inhe iro móve l reg is tadas cresceu 12 ,7% globa lm ente,
pa ra 1 ,2 m il m ilhões (b ilhões, para o B ras il).

Regu ladores e fo rnecedores que se socorrem de sa lvaguardas apropriadas
podem pro teger os consum idores enquanto prosseguem a promoção de inovação .

A sessão de que se tra ta perm itirá en tender as recentes inovações em d inhe iro móve l e
seu po tencia l pa ra ace le rar a inc lusão finance ira e promover o empoderamento do
consum idor.

V I
Po líticas de d ívida e de alívio :

pro tecção do consum idor financeiro na era do empréstim o

As políticas de d ívida , particu larm ente em países de ba ixos e méd ios rend im entos
(renda), não vêm pro tegendo os consum idores que carecem de m ed idas de a lív io da
dívida .

Com o é que a sociedade civil pode traba lhar com os fo rm u ladores de po líticas para
im p lem entar so luções e propor d irectrizes que garan tam a pro tecção e o empoderamento
dos consum idores sobre -end ividados (superend iv idados )?

Usando uma perspectiva , uma óptica de d ire itos humanos, a sessão de que se tra ta
compartilhará ins igh ts de uma revisão , em 30 países, da dívida - m ecan ism os de po líticas
e um novo conjun to de princíp ios para po líticas da d ívida e de a lív io da d ívida .

Ta l sessão rea liza r-se -á em parceria com a G lobal A lliance for Lega l A id and
Advocates for In ternational Deve lopm ent.

V II
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Protegendo e capac itando consum idores vu lneráve is no
D ig ita l F inance Marketp lace

Os traba lhos de pesqu isa acerca da situação dos consum idores na Un ião Europe ia ,
levado a cabo em de 2018 pela Com issão Europe ia , reve lou que 43% dos cidadãos se
consideram vu lneráve is   enquanto consum idores .

Nesta sessão , a C .I. concen tra r-se -á na questão de saber como é que os dadores de
serviços finance iros d ig ita is (dadores de créd ito via d ig ita l), os regu ladores e os
de fensores do consum idor podem promover a pro tecção dos consum idores de
produtos finance iros d ig ita is .

A s oportun idades e os desafios serão exp lo rados, bem como as abordagens po líticas
e ficazes para promover a pro tecção e o empoderam ento dos consum idores.

V III
R iscos em ergentes de serviços financeiros d ig ita is :

so luções para os desafios em ergentes

A pesqu isa m ais recen te do The Consu lta tive G roup to Assist the Poor (CGAP )
iden tificou m ais de 60 riscos do consum idor nos serviços finance iros d ig ita is , a lguns dos
qua is d ispara ram em esca la nos ú ltim os anos.

Com o é que as so luções inovadoras poderão pro teger e capacita r os consum idores con tra
os riscos emergen tes?  
A sessão , ao que se a figu ra , é uma oportun idade para aprec iar as novas perspectivas do
CGAP , ava liando a natu reza e a esca la em evo lução dos riscos do consum idor de
serviços finance iros d ig ita is .

A sessão evidencia rá , fazendo ressa lta r, fe rramentas e abordagens inovadoras para lida r
com ta is riscos, como ta l emanadas do CGAP , da Confederação In te rnac iona l de
Sociedades de Consum idores (KONFOP) e do Regu lador e superv iso r finance iro peruano.

IX
"Compre agora e pague depo is"

e o Fórum dos Serviços F inanceiros D ig ita is Justos:
a Experiência do Consum idor em 2022

A expansão de produtos ‘Compre Agora e Pague Depo is ’ [Buy Now Pay La ter
(BNPL)] te r-se -á increm entado em 85% entre 2020 e 2021 e o núm ero de consum idores
usando BNPL para comprar p rodutos e serviços no últim o ano d isparou para 28 ,5 m ilhões
(em que espaço geográ fico?).
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Como podemos garan tir que o “Compre Agora e Pague Depo is ” (BNPL) a tenda aos
consum idores sem agravar a sua vu lne rab ilidade?

Expoen tes da regu lação , dos negócios e do m ovim ento do consum idores irão de linear as
ú ltim as tendências em BNPL ao redor do mundo , perspectivando em particu la r as
im p licações na class ificação de créd ito ao consum idor, e exig indo uma regu lação
e fe tiva dos produtos e serviços BNPL.

X
Cryp to and the Consum er

Exis tindo cerca de 16 500 crip tomoedas lis tadas no Co inMarke tCap.com , como é que as
crip tomoedas podem habilita r o ‘empoderamento ’ do consum idor?

Tal sessão exp lo ra rá como é que as novas fo rm as de moedas d ig ita is estão im pactando
os consum idores, reun indo defensores do consum idor, empresas e académ icos para
d iscu tir os riscos e oportun idades para a crip tomoeda e o consum idor.

X I
Revisão dos Princ íp ios de A lto N íve l do G20 /OCDE sobre

P ro tecção ao Consum idor de Serviços F inanceiros:
Perspectivas da Defesa do Consum idor

Os Princíp ios de A lto N íve l do G20/OCDE sobre P ro tecção ao Consum idor de
Serviços F inance iros estão sendo revisados pe la p rim eira vez em uma década.

Com o é que as revisões propostas incorporam as ráp idas m udanças observadas nos
serviços finance iros d ig ita is desde 2011?

O convite é para que se partic ipe em uma ta l sessão para ouvir e carrea r a perspectiva
de como os Princíp ios de Alto N íve l do G20 /OCDE sobre a Protecção ao Consum idor
de Serviços F inanceiros podem cap tura r novos desenvo lvim entos e tendências no
espaço dos serviços finance iros d ig ita is .

X II
Open Finance :

desb loqueando a inovação e
capac itando os consum idores

O financiamento aberto perm ite que os dadores de créd ito , de serviços finance iros d ig ita is
acedam (acessem ) aos dados do consum idor b loqueados dentro dos bancos para
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desenvo lve r p rodutos e serviços finance iros inovadores que se jam mais adequados às
necessidades dos consum idores.

M as com o é que os consum idores podem ter a certeza de que seus dados são , com efe ito ,
usados adequadam ente, sem desvio das fina lidades apropriadas?

Há que associarm o-nos de m olde a exp lo ra r os desenvo lv im en tos em serviços finance iros
abertos, em todo o m undo, e os m atizes de uma sua im p lem entação em várias
ju risd ições para se progred ir no entend im ento acerca das m elhores práticas e dos riscos
em que incorre o consum idor.

X III
A Próxim a Geração de Consum idores e

os Serviços F inanceiros D ig ita is

Mais de 70% dos jovens têm acesso on line , m as m enos da m etade dos jovens do mundo
tem uma conta bancária básica .

A d ig ita lização exacerbou as desigua ldades exis ten tes no m ercado finance iro e criou
novas barre iras, acen tuando as vu lne rab ilidades para os jovens e levan tando
particu larm ente questões de acessib ilidade e segurança .

Com o é que os serviços finance iros d ig ita is podem atender às necess idades dos jovens
por m eio de fornec im en to de produtos a preços m oderados, acessíve is , conven ien tes e
cé le res, a taxas m ais ba ixas do que as do banco padrão?

Os líde res da próxim a geração da Consum ers In ternaciona l apelam a que se lhes
associe , se lhes jun te enquanto d iscu tem os princ ipa is desafios en fren tados pe los
consum idores m ais jovens de serviços finance iros d ig ita is .

Ta is d irigen tes porão o acento tón ico em dados temas, a saber, como é que a próxim a
geração pode constru ir um mercado de serviços finance iros d ig ita is mais inc lusivo ,
seguro , com in te ira pro tecção dos dados pessoais e susten tável?

X IV
Serviços F inanceiros Sustentáveis:

Um a ‘Superpotência Oculta ’ para Constru ir um Mundo Melhor e m ais
Justo

Cerca de £ 2 ,6 trilhões (pa ra os portugueses, 2 ,6 b iliões – b ilhões - de lib ras
este rlinas) são investidos apenas em fundos de pensão do Re ino Un ido .

G rande parte de um ta l investim ento é-o em indústrias p re jud ic ia is ao amb iente , como as
dos combustíve is fósse is .

A sessão de que se tra ta exp lo ra rá o pape l do d inhe iro de todos e cada um na
emergência c lim ática ; de como as pensões podem ser a “nossa” ‘superpotênc ia ocu lta ’
na acção clim ática e como a co laboração entre a de fesa do consum idor, a soc iedade civ il,
as empresas e os fo rm u ladores de po líticas podem capacita r os consum idores por m eio
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de so luções finance iras d ig ita is para usar as suas pensões para a lte rações rea lm ente
positivas, para uma mudança de tomo e rad ica l do quadro actua l.

XV
Constru indo Serviços F inanceiros D ig ita is Susten táve is  

para Todos

As esco lhas do consum idor a fectam o quão verde o mundo é e se tornará .

Q ua tro dos c inco princ ipa is factores de perda de b iod ive rs idade estão d irectamente
re lac ionados com o consumo d iá rio de cada um dos consum idores.

Em term os de em issões de gases com efe ito de estu fa , o desperd íc io a lim entar
representa 6% , a energ ia dom éstica 21 % e os transportes no d ia -a -d ia 21% .

A mudança só acontecerá se os consum idores fo rem efectivamente apoiados e
habilitados por acto res do m ercado e m ed iante acções governam enta is amb ic iosas.

A sessão de que se tra ta centra r-se -á no pape l dos Serviços F inanceiros D ig ita is
em capacita r e o fe recer oportun idades aos consum idores de m olde a que a lterem os seus
háb itos de vida para esco lhas de consumo mais sustentáve is . “

Texto adaptado por

P ro f.º D r.º M ário F ro ta

P res iden te Emérito da apDC – D IRE ITO DO CONSUMO - Portuga l
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