
Prevenção para risco de incumprimento
na banca não está a funcionar
Os bancos estão obrigados por lei a terem planos que previnam a entrada em incumprimento das famílias.
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Até ao final de Março, quase
20.000 novas famílias entraram
em incumprimento, das quais
mais de 4.000 no crédito à habi-
tação. Trata-se do maior au-
mento em dois anos, ou seja,
desde o primeiro trimestre de
2012, em pleno apogeu da crise
económica nacional. No entanto
existe uma diferença fundamen-
tal face a esse período: nessa al-
tura não existia um Plano de Ac-
ção para o Risco de Incumpri-
mento. Hoje existe mas parece
não surtir os efeitos desejados.

Este plano, designado de
PARI, entrou em vigor no início
de 2013, juntamente com o Pro-
cedimento Extrajudicial de Re-
gularização de Situações de In-

cumprimento (PERSI), ambos da
iniciativa do Banco de Portugal.
O primeiro visa actuar a mon-
tante do incumprimento, e tem
por isso um aspecto preventivo,
enquanto o segundo actua já em
situações de crédito vencido,
promovendo a renegociação das

condições do crédito. Foi aliás
através do PERSI que muitas fa-
mílias portuguesas conseguiram
regularizar a sua situação junto
do banco em 2013. Já o PARLre-
velou-se insuficiente para pre-
venir uma nova vaga no incum-
primento bancário.

"Sem dúvida que esta legisla-
ção tem mais impacto na fase de

incumprimento [PERSI]", nota
Sandra Lopes; coordenadora do
Gabinete de Orientação ao Endi-
vidamento dos Consumidores
(GOEC), do ISEG. Adiantando

que: "Embora as instituições te-
nham a obrigação de acompa-
nhar a situação financeira dos

seus clientes, muitas não o fa-
zem. Acredito que seja um pouco
difícil de detectar estes casos an-
tecipadamente, pelo que a ini-
ciativa de informar o banco tam-
bém tem de partir do cliente. "

Existem duas formas de os
clientes serem incluídos em
"Os bancos alegam
que o cliente já não
tem capacidade
financeira. E a
verdade é que não
temos visto
acordos celebrados
em PARI", nota
Natália Nunes, da
Deco.

PARI. Por um lado, cabe aos
bancos "implementar sistemas
informáticos que possibilitem a



identificação oportuna da ocor-
rência de factos que indiciem a

degradação da capacidade fi-
nanceira do cliente bancário e

que emitam alertas dessa situa-
ção", segundo em lei em vigor.
Por outro, os próprios clientes
podem informar o seu banco da

previsibilidade de virem a in-
cumprir. Natália Nunes, respon-
sável pelo Gabinete de Apoio ao
Sobreendividado da Deco, ga-
rante não ter conhecimento de
casos de inserção automática em
PARI, na sequência destes siste-
mas de alertas. "Os bancos inse-
rem as pessoas quando estas os

informam de dificuldades finan-
ceiras, e nesse aspecto cumprem
a lei, mas depois não há resulta-
dos positivos". Ou seja,- não
existe lugar à apresentação de

propostas de reestruturação dos

créditos, uma vez que "alegam

que o cliente já não tem condi-
ções financeiras que lhes permi-
tam suportar o serviço da dívida,
mesmo sendo reestruturada" ,

afirma Natália Nunes. Concluin-
do que: "Não temos visto acor-
dos celebrados em PARI."

Em resposta ao Diário Econó-
mico, o Banco de Portugal, afirma
não dispor de elementos estatís-
ticos acerca dos contratos de cré-
dito enquadrados no PARI. Con-
firma que este plano "impõe aos
bancos uma actuação célere e di-
ligente no acompanhamento dos

clientes bancários que enfrentam
dificuldades no cumprimento das

suas obrigações". Mas ressalva

que "a apresentação de soluções
de renegociação dos contratos de
crédito apenas é exigível quando
resulte da avaliação da capacida-
de financeira dos clientes que es-
tes dispõem de condições que
lhes permitem evitar a entrada
dos respectivos empréstimos em
situação de incumprimento" . ¦
PLANO-CHAVE

PARI
0 Plano de Acção para o Risco de In-

cumprimento entrou em vigor no iní-

cio de 2013. No âmbito deste progra-
ma, as instituições de crédito devem
desenvolver um conjunto de procedi-
mentos para o acompanhamento
permanente e sistemático dos con-
tratos de crédito, a detecção atem-

pada de indícios de degradação da

capacidade financeira dos clientes e

a adopção de diligências que visem

evitar a entrada dos contratos de
crédito em mora. No entanto, a apre-
sentação de soluções de renegocia-
ção dos contratos de crédito apenas
é exigível quando resulte da avalia-

ção da capacidade financeira dos

clientes que estes dispõem de condi-

ções que lhes permitem evitar a en-
trada dos respectivos empréstimos
em situação de incumprimento.


