RACE – O QUE É?
A RACE – Rede de Apoio ao Consumidor Endividado – é uma rede composta por diversas
entidades, reconhecidas pelo Banco de Portugal e pela Direcção Geral do Consumidor, que
tem como objectivo informar, aconselhar e apoiar o consumidor que se encontra em risco
de incumprimento ou que já se encontra, de facto, a incumprir com as suas
responsabilidades perante a Banca.
•
Criada
pelo
Decreto‐Lei
n.º
227/2012, de 25 de
outubro.
• Regulamentada
pela Portaria n.º
2/2013, de 2 de
janeiro.

ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA RACE
 Informar os consumidores sobre
os seus direitos e deveres em
caso de risco de incumprimento
do contrato de crédito;
 Apoiar os consumidores na
análise das propostas
apresentadas pelas instituições
de crédito no
âmbito dos procedimentos
previstos no Decreto-Lei n.º
227/2012;
 Acompanhar os consumidores
em sede de negociação entre
estes e as instituições de
crédito;
 Prestar informações em
matéria de endividamento e
apoiar os consumidores na
avaliação da
capacidade de endividamento.

Está vedada à entidade que integra
a Rede qualquer atuação em nome
ou por conta do consumidor.

O ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA RACE INCLUI DOIS REGIMES QUE SE DIFERENCIAM PELO GRAU DE
GRAVIDADE DA SITUAÇÃO:
Consumidores em risco de incumprimento, que denotam cada vez mais dificuldades em cumprir
com os seus compromissos, podem ser abrangidos pelo PARI;
Consumidores que já se encontram em incumprimento de um ou mais créditos poderão ser
incluídos no PERSI;
A inclusão nestes regimes implica o preenchimento de determinados requisitos, a entrega de
certos documentos e o cumprimento de prazos específicos determinados pela legislação em vigor
.

Cessou a sua vigência a 1/01/2016

O PERSI – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO DE
SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO

O PARI – PLANO DE ACÇÃO PARA O RISCO DE INCUMPRIMENTO

DESTINATÁRIOS:
Cliente bancário em risco de incumprir (situação de desemprego, doença);

PROCEDIMENTOS GERAIS:
1. Cliente bancário alerta a instituição de crédito para o risco de vir a incumprir;
2. A instituição bancária deverá entregar um documento que informe dos seus
direitos e deveres;
3. Instituição Financeira deve proceder à avaliação da capacidade financeira do
cliente bancário e caso verifique que este dispõe de meios para evitar o
incumprimento deve propor-lhe situações adequadas à sua situação financeira
bem como objectivos e necessidades;

O PERSI – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÕES DE
INCUMPRIMENTO
DESTINATÁRIOS:
Clientes bancários que estejam em atraso no cumprimento dos seus contratos de crédito
(abrange todo o tipo de contratos);
PROCEDIMENTOS GERAIS:
1. A inclusão no PERSI não depende de quaisquer condições de acesso nem de pedido
apresentado pelo cliente;
2. A instituição bancária deverá entregar um documento que informe dos seus direitos e
deveres;
3. Instituição Financeira deve proceder à avaliação da capacidade financeira do cliente
bancário e deverá apresentar uma ou mais propostas de reestruturação adequadas à sua
situação financeira;
GARANTIAS DURANTE A NEGOCIAÇÃO:
Durante a negociação a instituição de crédito está impedida de:
1. Proceder à resolução do contrato de crédito;
2. Promover acções judiciais contra o cliente bancário com vista à recuperação do seu
crédito;
3. Ceder o crédito em causa a terceiros.

FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES
O Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores foi criado pela
Portaria n.º 1340/2008, de 26 de novembro, com o objetivo de apoiar a
realização de projetos relativos à promoção dos direitos e interesses dos
consumidores consagrados no artigo 60.º da Constituição da República
Portuguesa e na Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
Eixo C - Informação, educação e apoio dos consumidores:
Projetos relacionados com o financiamento das atividades de apoio,
aconselhamento e acompanhamento dos consumidores endividados
prosseguidas pelas entidades que integram a RACE.
(Re)AnimarACE – Rede Animar de Apoio ao Consumidor Endividado

(RE)ANIMAR ACE – REDE ANIMAR DE APOIO AO CONSUMIDOR
ENDIVIDADO

(RE)ANIMAR ACE – PLANO DE AÇÃO
 Ações de informação, aconselhamento e acompanhamento: apoiar, no total,
54 processos abrangendo pessoas/agregados familiares em risco e/ou em
situação de endividamento e/ou sobre-endividamento, num total de 432 horas.
 Ações de sensibilização/capacitação para públicos diferenciados: desenvolver
36 ações em parceria com entidades locais, envolvendo, em média, 10 pessoas
por ação num total de 90 pessoas.
 Gestão e avaliação das ações: divulgação de informação nos meios de
comunicação internos, realização de sessões de trabalho de equipa,
apuramento e análise de informação estatística para os relatórios de projeto.
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