
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma mais célere para aceder a informações de créd itos 

O Banco de Portugal inaugurou este mês, no seu site, uma série de novos serviços que facilitam o acesso 

a informações de créditos a empresas e particulares. Estes novos serviços visam a obtenção de 

informações de “forma célere, cómoda e gratuita”, até aqui só alcançáveis, presencialmente, nos postos 

de atendimento do Banco de Portugal ou por pedidos por escrito. 

 

 

Informações de créditos  numa área reservada para as empresas 

Estes novos serviços incluem uma área reservada para as empresas, onde as mesmas poderão encontrar 

as seguintes informações: 

• Mapa de responsabilidades de crédito; 

• Informação sobre restrição ao uso de cheque; 

• Quadros da empresa e do setor; 

• Informação qualificada sobre numerário (reservada às entidades que operam profissionalmente com 

numerário); 

• Efetuar as comunicações relativas à realização de operações com o exterior – em cumprimento com 

o novo sistema de reporte para a balança de pagamentos regulamentado recentemente pela Instrução 

do Banco de Portugal n.º27/2012, e que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013. 
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Informações de créditos  disponíveis para os particulares 

Os particulares poderão, também, através da Internet, efetuar uma consulta online do “mapa de 

responsabilidades de créditos e da informação sobre a restrição ao uso de cheque”. 

 

Aceda, na íntegra, ao comunicado do Banco de Portugal em anexo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para informações  
adicionais contacte-nos: 

 

www.auditamega.pt  
auditamega@auditamega.pt 

+351 255534463 
+351 932566237 
+351 919560735 

 
 

Marco de Canaveses, 9 de Outubro de 2012 

 

 

 

A presente Informação Fiscal destina-se a ser distr ibuída entre Clientes e Colegas e a informação nela  contida 

é prestada de forma geral e abstrata, não devendo s ervir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode  ser 

reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a express a autorização do editor. Caso deseje obter 

esclarecimentos adicionais sobre este assunto conta cte os nossos técnicos.  
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Novos serviços do Banco de Portugal para particulares e 

empresas

O Banco de Portugal inaugura hoje um conjunto de novos serviços ao público, disponíveis 
no seu sítio na internet. 

Área de Empresa 
A Área de Empresa passa a constituir um canal privilegiado de comunicação entre o 
Banco de Portugal e as empresas, seguro e gratuito, através do qual são disponibilizados 
um conjunto de serviços relevantes para a atividade das empresas e os meios para o 
cumprimento das suas obrigações de comunicação estatística ao Banco de Portugal. 

Trata-se de uma área reservada para cada empresa, a que é possível aceder utilizando 
as mesmas credenciais com que se autentica no Portal das Finanças. Nessa área serão 
disponibilizados desde já os seguintes serviços de consulta de informação: 

• Mapa de responsabilidades de crédito 
• Informação sobre restrição ao uso de cheque 
• Quadros da empresa e do setor
• Informação qualificada sobre numerário (reservada às entidades que operam 

profissionalmente com numerário) 

Na Área de Empresa as empresas poderão, igualmente, efetuar as suas comunicações 
relativas à realização de operações com o exterior e responder ao inquérito sobre 
investimento internacional. 

Consulta online do mapa de responsabilidades de crédito e 

da informação sobre a restrição ao uso de cheque 
Os particulares e as empresas passam a poder efetuar a consulta online, no sítio do 
Banco de Portugal na Internet, do mapa de responsabilidades de crédito e da informação 
sobre restrição ao uso de cheque. 

O mapa de responsabilidades de crédito apresenta informação mensal sobre o 
endividamento da empresa face a todas as instituições de crédito e outras entidades 
participantes na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC). 

A informação sobre restrição ao uso de cheque é obtida através da consulta à Listagem 
de Utilizadores de cheque que oferecem Risco (LUR). 

O acesso a este serviço de consulta online permite a obtenção desta informação de 
forma célere, cómoda e gratuita. 

Até hoje, para a obtenção daqueles elementos informativos, os titulares dos dados 
tinham de se dirigir aos postos de atendimento do Banco de Portugal (em Lisboa ou nas 
instalações da rede regional) ou efetuar pedidos por escrito, acompanhados da 
documentação requerida para cada situação. 

Visto tratar-se de informação confidencial, a qual só deverá ser acedida pelo próprio 
titular dos dados, a realização destas consultas obriga a uma autenticação válida no site 
do Banco de Portugal. Essa autenticação poderá ser feita, no caso dos particulares, 
através da utilização do Cartão de Cidadão e do respetivo pin de autenticação, ou, no 
caso de ser pretendida a obtenção do mapa de responsabilidades de crédito, do recurso 
às credenciais de acesso ao Portal das Finanças. Para se autenticarem, as empresas 
deverão utilizar as credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

O Banco continuará a manter os serviços de atendimento presencial e escrito em Lisboa 
e na rede regional.

Novo sistema de reporte para a balança de pagamentos
Vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2013 um novo sistema de comunicação ao 
Banco de Portugal de operações com o exterior por parte das empresas, o qual foi 
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recentemente regulamentado pela Instrução do Banco de Portugal n.º27/2012, no uso 
das competências que lhe são atribuídas pela sua Lei Orgânica (Lei n.º 5/98, de 31 de 
janeiro) e pela Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, de 13 de maio). 

Este novo sistema complementará o reporte de informação por parte do sistema 
financeiro e será essencial para a compilação das estatísticas externas do País, 
nomeadamente a Balança de Pagamentos, a Posição de Investimento Internacional e a 
Dívida Externa, cuja produção é da responsabilidade do Banco de Portugal.

Na Área de Empresa ficarão disponíveis, desde já, duas facilidades de reporte estatístico 
neste âmbito: Comunicação de operações e posições com o exterior e Inquérito sobre o 
investimento internacional. 

Lisboa, 1 de outubro de 2012 

INFORMAÇÃO 
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Área de Empresa

Banco de Portugal © 2009 

Página 2 de 2

03-10-2012http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInforma...


