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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 129/2012

Recomenda ao Governo que solicite ao Banco de Portugal a cria-
ção de um manual de boas práticas em matéria de prevenção 
e de sanação de situações de incumprimento de contratos de 
crédito com particulares.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que solicite ao Banco de Portugal que, juntamente com as 
instituições de crédito, procure o consenso necessário à 
elaboração e consagração de Manual de Boas Práticas em 
matéria de prevenção e de sanação do incumprimento de 
contratos de crédito, que procure contemplar, pelo menos, 
os seguintes parâmetros de vinculação:

a) Procedimentos que as instituições bancárias deverão 
adotar no sentido de assegurarem um acompanhamento 
permanente e sistemático da execução dos contratos de 
crédito;

b) Identificação das situações que sinalizem risco de 
incumprimento;

c) Procedimentos a implementar para o contacto com os 
clientes em risco de incumprimento, designadamente, com 
a criação da obrigatoriedade de uma reunião de reanálise 
do crédito à habitação, entre o banco e o mutuário;

d) Definição de orientações claras sobre as soluções 
de regularização de situações de incumprimento que de-
vem ser propostas nas reuniões de reanálise do crédito, de 
acordo com várias circunstâncias -tipo, criando assim um 
nível reforçado de vinculação;

e) Criação de recomendações que desincentivem co-
missões de atrasos nas prestações, sobretaxas de mora e 
capitalização dos juros — como é sabido, são muitas vezes 
estas componentes que fazem disparar os encargos e que 
transformam dificuldades momentâneas em insolvências 
irremediáveis;

f) Criação de recomendações que desincentivem as 
instituições bancárias de recorrerem à penhora da casa a 
propósito de pequenos créditos — obviamente, sem pre-
juízo dos direitos dos credores;

g) Definição das condições em que é admissível o au-
mento de spreads na eventualidade de divórcio, de desem-
prego, de doença prolongada, de arrendamento a terceiro 
da casa durante a vigência do crédito;

h) Definição dos casos e condições em que as entidades 
bancárias podem autorizar o arrendamento dos imóveis ou 
converter os créditos em contratos temporários de arren-
damento, com possibilidade, durante esse período, de o 
mutuário regressar ao crédito.

Aprovada em 21 de setembro de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da 

Assunção A. Esteves. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 130/2012

Recomenda ao Governo que proceda à criação de um incentivo 
adicional à desistência ou acordo em processos de execução 
que envolvam penhoras de imóveis que constituam habitação 
própria e permanente dos executados e que, apesar da taxa de 
justiça agravada, foram iniciados.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 

que, no âmbito da consagração de incentivos para a desis-
tência ou acordo em ações, procedimentos ou execuções, 
altere o Regulamento das Custas Processuais de forma 
a criar um incentivo adicional à desistência ou acordo 
em processos de execução que envolvam penhoras de 
imóveis que constituam habitação própria e permanente 
dos executados e que, apesar da taxa de justiça agravada, 
foram iniciados.

Esse incentivo adicional deverá passar por uma das duas 
soluções, ou outras que, de forma equivalente, garantam a 
existência desse incentivo adicional:

a) Permitir ao exequente o reembolso da taxa de justiça 
agravada despendida por si para intentar a ação;

b) Permitir ao exequente, no ano seguinte ao da extin-
ção do processo, intentar uma outra ação sem que lhe seja 
imposto o agravamento da taxa.

Aprovada em 21 de setembro de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da 

Assunção A. Esteves. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 131/2012

Por um turismo atento às necessidades dos viajantes portadores 
de deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que desenvolva um programa estruturado com linhas orien-
tadoras para os diversos atores do setor do turismo, por 
forma a que, no prazo de 12 meses, Portugal possa ser 
apresentado como um destino atento às necessidades, quer 
do «viajante portador de deficiência», quer das «pessoas 
com mobilidade reduzida».

Aprovada em 21 de setembro de 2012.

A Presidente da Assembleia da República, Maria da 
Assunção A. Esteves. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 132/2012

Recomenda ao Governo o desenvolvimento de uma estratégia 
integrada que promova 

o «Turismo acessível» ou «Turismo para todos» em Portugal

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo 
que:

a) Desenvolva com caráter de urgência uma estratégia 
integrada que promova o «Turismo acessível» ou «Tu-
rismo para todos» em Portugal, que englobe a promoção 
da acessibilidade universal e do desenho inclusivo e que 
proporcione a todos os cidadãos, independentemente da sua 
idade, condição motora, cognitiva ou sensorial, o acesso 
à informação que lhes permita planear os seus tempos de 
lazer e o acesso a uma prestação de serviços assente no 
reconhecimento pelos seus direitos, na primazia da mobi-
lidade na escolha dos destinos e do seu efetivo usufruto;

b) Inclua na referida estratégia programas de formação 
dos agentes para o acolhimento e atendimento a este grupo 
de cidadãos;

c) Envolva na conceção, acompanhamento e concre-
tização da estratégia as associações representativas das 




