
 
 
 

 
 
 

Rede Extrajudicial de Apoio a Clientes Bancários  
  

  
A Direção-Geral do Consumidor informa os parceiros que se 
encontra em funcionamento a Rede Extrajudicial de Apoio a 
Clientes Bancários (denominada Rede de apoio ao consumidor 
endividado) composta por 20 entidades, situadas de norte a sul 
do país, que estão preparadas para, de forma gratuita (sem 
quaisquer custos para os destinatários), informar, apoiar e 
acompanhar os consumidores/munícipes que se encontrem em 
situação de potencial ou efetivo endividamento.     
  
Criada através do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro, a 
Rede extrajudicial de apoio aos clientes bancários 
(consumidores), isto é, as entidades que integram a rede têm 

como função informar, aconselhar e acompanhar o cliente bancário que se encontre em risco de incumprir as obrigações decorrentes de contrato de crédito 
celebrado com uma instituição de crédito ou que, em virtude da mora no cumprimento dessas obrigações, se encontre em processo de negociação com a 
instituição de crédito. 
  
Em concreto, as entidades que integram a rede extrajudicial de apoio a clientes bancários asseguram as seguintes tarefas:  
• Informar o cliente bancário sobre os seus direitos e deveres em caso de risco de incumprimento do contrato de crédito; 
• Apoiar a análise, por parte do cliente bancário, das propostas apresentadas pelas instituições de crédito nomeadamente quanto à adequação de tais 
propostas à situação financeira, objetivos e necessidades do cliente bancário; 
• Acompanhar o cliente bancário aquando da negociação entre este e as instituições de crédito das propostas apresentadas no âmbito dos procedimentos de 
regularização de situações de incumprimento; 
• Prestar outras informações em matéria de endividamento e de sobre-endividamento; 
• Apoiar o cliente bancário na avaliação da sua capacidade de endividamento, à luz dos elementos que este apresente para o efeito 



 
 
 

  
  
 
 
 
Solicita-se a divulgação da informação sobre o funcionamento desta Rede junto dos consumidores! 
  
Junta-se a Lista das entidades da Rede, com as respetivas moradas e contactos. 
  
  

Partilhe esta informação! 

  
  

A Direção-Geral do Consumidor 

Praça Duque de Saldanha, n.º 31 -3.º  - 1069-013 Lisboa PORTUGAL 

T: + 351 21 356 46 00                   
  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consumidor.gov.pt%2F&data=04%7C01%7Cmanuela.seabra%40cm-matosinhos.pt%7C07dcc75cc5f740c00e5108d9ecbc390b%7C85ff0d7926c444999085d2f109adf17a%7C1%7C0%7C637801115793514419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vgsvVIhP4llbYz%2BjWrtuJ05m9WE4K0XTkjCOGXCe5%2BQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdgconsumidor%2F&data=04%7C01%7Cmanuela.seabra%40cm-matosinhos.pt%7C07dcc75cc5f740c00e5108d9ecbc390b%7C85ff0d7926c444999085d2f109adf17a%7C1%7C0%7C637801115793514419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X7uako4aFpU8gfXWrhU4g8w%2FqToOf2dtv2Q552dbjq4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCR7pfvaeo-4Lc7BF6qly0Ig&data=04%7C01%7Cmanuela.seabra%40cm-matosinhos.pt%7C07dcc75cc5f740c00e5108d9ecbc390b%7C85ff0d7926c444999085d2f109adf17a%7C1%7C0%7C637801115793514419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wFp2r67prTEceenTyeVqABKN9%2Fdl2poLvCgQt1PsnMw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDGConsumidor&data=04%7C01%7Cmanuela.seabra%40cm-matosinhos.pt%7C07dcc75cc5f740c00e5108d9ecbc390b%7C85ff0d7926c444999085d2f109adf17a%7C1%7C0%7C637801115793514419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jjrI31MbmqtqtLzB0UwqFSu5ER7Z9bpidCm103VPvBo%3D&reserved=0


Rede Extrajudicial de Apoio a Clientes Bancários 
(rede de apoio ao consumidor endividado)

Se precisa de informação
relativa a contratos de crédito

ou apoio/acompanhamento
em situações de potencial
ou efetivo endividamento,
contacte as entidades que

compõem a Rede. 

O acesso à Rede é gratuito. 

As entidades da Rede
obedecem aos princípios da

confidencialidade, 
 independência, imparcialidade,

legalidade e transparência.

Consulte neste folheto a lista das Entidades
que compõem a Rede 



Rede Extrajudicial de Apoio a Clientes Bancários 
(rede de apoio ao consumidor endividado)

 



Rede Extrajudicial de Apoio a Clientes Bancários 
(rede de apoio ao consumidor endividado)

Mais informações em:
 

https://www.consumidor.gov.pt
 

https://clientebancario.bportugal.pt/entidades-da-race
 
 
 

CONTACTOS
 

  redeapoio.consumidorendividado@dg.consumidor.pt 
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