
BASE DE DADOS 
DE CONTAS
RESPONSABILIDADES 
DE CRÉDITO
RESTRIÇÃO AO USO 
DE CHEQUE
Consulta na internet

Serviços disponíveis • www.bportugal.pt

Os particulares e as empresas podem consultar no sítio 
do Banco de Portugal na Internet o mapa da Base de Dados 
de Contas, o mapa de Responsabilidades de Crédito  
e a informação sobre Restrição ao Uso de Cheque (Listagem 
de Utilizadores de cheque que oferecem Risco).

Acesso fácil e seguro à informação
É fácil o acesso aos serviços. Basta seguir as ligações 
existentes na página inicial do sítio do Banco de Portugal 
na Internet (www.bportugal.pt).

O acesso a esta informação é reservado e obriga a autenti-
cação válida no sítio do Banco de Portugal.

Como autenticar-se perante o Banco de Portugal

O Banco de Portugal mantém os serviços de atendimento 
presencial e por escrito em Lisboa, na Filial do Porto e na rede 
regional. Para mais informação consulte os contactos disponíveis 
no sítio do Banco de Portugal – www.bportugal.pt.

Esclarecimentos
Dias úteis, das 9h às 18h
T • 707 201 409

www.bportugal.pt
Julho de 2017
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O que é preciso para consultar a informação?
Particulares • Pessoa singular

Mapa da Base de Dados de Contas e 
mapa de Responsabilidades de Crédito 

• Credenciais de acesso ao Portal das Finanças:
   número de contribuinte e senha de acesso;

• Cartão de Cidadão* e respetivo PIN de autenticação.

Informação sobre Restrição ao Uso de Cheque
• Cartão de Cidadão* e respetivo PIN de autenticação.

Na página inicial do sítio do Banco de Portugal 
(www.bportugal.pt) entre em “Particulares” 
e clique nos botões assinalados.

Empresas • Pessoa coletiva

Mapa da Base de Dados de Contas, 
mapa de Responsabilidades de Crédito, 
e informação sobre Restrição ao Uso de Cheque 

• As credenciais de acesso ao Portal das Finanças (número 
de pessoa coletiva – utilizador master – e senha de acesso) 
permitem consultar os três serviços do Banco de Portugal.
Na página inicial do sítio do Banco de Portugal 
(www.bportugal.pt) entre em “Empresas” e clique 
nos botões assinalados.

*Exige leitor de cartões (smart cards) e aplicação informática do Cartão de 
Cidadão instalada (disponível gratuitamente em www.senha001.gov.pt ou em 
www.cartaodecidadao.pt)

Consultar |  Restrição ao Uso de Cheque
Consultar |  Central de Responsabilidades de Crédito
Consultar |  Base de Dados de Contas

Particulares

Consultar |  Mapa de Responsabilidades de Crédito
Consultar |  Restrição ao Uso de Cheque

Consultar |  Base de Dados de Contas

Empresas

Empresas

Particulares


