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Regime de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada 

e proteção dos consumidores 
 

Foi publicada, em Diário da República, a Lei n.º 78/2021, de 24 de novembro, que estabelece o 

regime de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e proteção dos 

consumidores. 

O referido diploma define um quadro complementar de proteção do consumidor perante a 

oferta de produtos, bens ou a prestação de serviços financeiros por pessoa ou entidade não 

habilitada a exercer essa atividade. 

Neste contexto, prevê-se que qualquer pessoa que tenha conhecimento da publicitação, 

oferta, prestação, comercialização ou distribuição de produtos, bens ou serviços financeiros 

por pessoa ou entidade que não esteja legalmente habilitada para o efeito ou que não atue 

por conta de pessoa ou entidade habilitada, deve abster-se de, por qualquer meio, difundir, 

aconselhar ou recomendar os produtos, bens ou serviços em causa. 

Adicionalmente, a pessoa que tomar conhecimento dos factos supramencionados deve 

comunicá-los imediatamente à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao 

Banco de Portugal ou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em razão da natureza da 

atividade não autorizada. Esta comunicação pode ser anónima ou conter identificação, 

aplicando-se os regimes de comunicações, informações, elementos e denúncias previstos nos 

respetivos regimes legais setoriais. 

Note-se, ainda, que a publicidade dirigida à comercialização de produtos, bens ou prestação de 

serviços financeiros só pode ser efetuada por entidade habilitada para essa atividade ou por 

pessoa que atue por conta desta nos termos legalmente admitidos. A este propósito, 

encontram-se previstos deveres, não só para os anunciantes, como para os órgãos de 

comunicação social ou sítios eletrónicos organizados como um todo coerente de caráter 

comercial, editorial, noticioso ou outro, e ao profissional ou agência de publicidade. 

O diploma estabelece que as autoridades de supervisão financeira devem disponibilizar, no 

respetivo sítio institucional, um canal de denúncias expedito e com visibilidade adequada 

destinado à comunicação de factos relacionados com o conhecimento da tentativa ou do 

exercício de atividade financeira não autorizada, bem como organizar um registo público dos 

alertas difundidos.  



 
 

2 / 2 

Nota de Informação 
29 de novembro de 2021 

 

 

Também as decisões condenatórias em processo penal ou contraordenacional transitadas em 

julgado e relativas à tentativa ou ao exercício de atividade financeira não autorizada devem ser 

publicitadas, por extrato ou na íntegra, nos referidos sítios institucionais, nos termos da 

legislação setorial aplicável. 

Sublinha-se que, em caso de tentativa ou promoção de atividade financeira não autorizada, as 

autoridades de supervisão podem determinar preventivamente o bloqueio do acesso a sítios 

eletrónicos, do protocolo de Internet ou do sistema de nomes de domínio, bem como a 

remoção de determinado conteúdo específico ilícito, que tenham por objeto a tentativa ou a 

promoção ou comercialização de produtos e bens ou a prestação de serviços financeiros por 

entidades não habilitadas.  

Por último, destaca-se a consagração de um regime sancionatório para a violação de 

determinados deveres previstos no diploma. 

A Lei n.º 78/2021, de 24 de novembro, pode ser consultada aqui. 

https://files.dre.pt/1s/2021/11/22800/0000300008.pdf

