
Uso consciente de cartões como forma de pagamento 

A utilização de cartões, como forma de pagamento, seja de crédito ou de débito, permite 

realizar diversas operações como o pagamento de bens ou serviços, o levantamento de 

numerário e a realização de transferências. Importa conhecer as vantagens e as desvantagens 

da sua utilização para fazer um uso consciente deste meio de pagamento. 

Vantagens: 

É mais prático do que andar com notas e moedas na carteira. 

É seguro, uma vez que apenas com o código PIN poderão ter acesso ao seu dinheiro.  

Permite fazer aquisições de forma imediata pagando mais tarde e de forma faseada através do 

recurso ao cartão de crédito.  

Permite a consulta do histórico dos gastos e saldo facilitando o controlo das despesas. 

Permite controlar as despesas dos mais novos disponibilizando-lhes a mesada num cartão de 

débito.  

Em alguns casos, o pagamento com cartão beneficia de ofertas especiais, como acumular 

pontos ou milhas para viajar. 

O cartão contactless permite a realização de pagamentos através da aproximação a um 

terminal de pagamento automático preparado para receber pagamentos através destes 

cartões. Este cartão permite realizar pagamentos sem introduzir PIN em compras de valor até 

20€ e tem um número limitado de transações até ser atingido o limite de 60€. 

Desvantagens: 

Contudo existem algumas desvantagens decorrentes da utilização desta forma de pagamento 

para as quais chamamos à atenção.  

Nem todos os comerciantes dispõem de terminais de pagamento automático uma vez que 

apenas o numerário é um meio de pagamento universal e de aceitação generalizada e 

obrigatória. 

Relembramos que, se o seu banco lhe disponibiliza aquilo a que se chama de limite a 

descoberto, pode gastar mais do que pretendia.  

Esses gastos excessivos são facilitados devido à impossibilidade de ver o dinheiro fisicamente. 

A facilidade do pagamento a crédito leva muitas famílias a entrar em situação de 

endividamento. 

A taxa de juro cobrada pelos bancos sobre o saldo devedor é elevada. Relembramos que o uso 

de cartões de crédito implica suportar encargos, tais como juros, anuidades, comissões e 

imposto de selo.  

É importante estar informado sobre os reflexos que aqueles encargos têm na sua mensalidade 

e solicitar à instituição de crédito, informações contratuais através de carta registada com 

aviso de receção. 

A DECO Centro disponibiliza-se para prestar informação, de forma gratuita, sobre gestão de 

orçamento no âmbito do seu Gabinete de Proteção Financeira. 


