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Parecer do Banco de Portugal sobre o projeto de regulamento que altera o Regulamento da 
CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro de 2015, no âmbito da consulta pública n.º 8/2019 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro (“DL 144/2019”), introduziu a figura dos 
organismos de investimento alternativo especializado de créditos (“OIAE de créditos”) no 
ordenamento jurídico português, alterando para o efeito o Regime Jurídico do Capital de Risco, 
Empreendedorismo Social e Investimento Alternativo Especializado, aprovado pela Lei n.º 
18/2015, de 2 de junho (“RJCRESIE”).  

A atividade e o funcionamento dos OIAE de créditos são regulados pelo RJCRESIE e podem ser 
autogeridos (“sociedades de créditos”) ou heterogeridos (“fundos de créditos”). Os fundos de 
créditos podem ser geridos por sociedades gestoras de fundos de capital de risco ou por 
sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo. A atividade das entidades gestoras 
de fundos de créditos é regulada pelo RJCRESIE ou pelo Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo (“RGOIC”), respetivamente, conforme a natureza da sociedade gestora.  

As linhas gerais do funcionamento dos OIAE de créditos encontram-se nos artigos 5.º-B a 5.º-D 
do RJCRESIE, que dispõem sobre o funcionamento dos fundos, estabelecem regras relativas às 
operações que lhes são vedadas, bem como limites ao seu endividamento. 

Por comunicação datada de 21.11.20191, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(“CMVM”) veio solicitar ao Banco de Portugal que se pronunciasse sobre o projeto de 
regulamento (“Projeto”) que altera o Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro de 
2015, relativo ao capital de risco, empreendedorismo social e investimento alternativo 
especializado (“Regulamento”)2, no âmbito da consulta pública n.º 8/2019, promovida em 
27.11.2019. Neste contexto, a CMVM apresentou ao Banco de Portugal o documento de 
consulta pública, composto por uma nota explicativa, o projeto de regulamento e uma avaliação 
de impacto regulatório. 

                                                                 

1 Cfr. documento com a referência CRE/2019/00070722, em @doc. 

2 Regulamento conexo ao (“RJCRESIE”). 
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A alteração em causa visa criar um regime regulamentar próprio para os OIAE de créditos, 
incluindo, em especial, a criação de requisitos organizativos relativos à gestão deste tipo de 
fundos, composição do património, liquidez, limites de exposição por entidade ou grupo de 
entidades, testes de esforço e deveres de informação.   

O presente Parecer do Banco de Portugal visa dar a conhecer a posição do Banco sobre o teor 
da iniciativa regulamentar objeto de consulta pública. Quanto à respetiva organização 
sistemática, efetuar-se-á, em primeiro lugar, a análise do Projeto do ponto de vista prudencial 
e, posteriormente, a respetiva apreciação do ponto de vista comportamental. 

  

II. Comentários do Banco de Portugal ao Projeto de Regulamento 

a) Regulação e supervisão prudencial 

Os OIAE de créditos têm por atividade conceder ou participar em empréstimos, com as seguintes 
exceções (cfr. n.º 4 do art.º 5.º-B e art.º 5.º-C do RJCRESIE): 

• A realização de vendas a descoberto de instrumentos financeiros, a utilização de 
operações de financiamento direto ou indireto de valores mobiliários, incluindo 
empréstimo de valores mobiliários, e a utilização de instrumentos financeiros derivados, 
exceto com finalidades de cobertura do risco.   

• A concessão de empréstimos às seguintes entidades:  

o Pessoas singulares; 

o Instituições de crédito; 

o Participantes diretos e indiretos no respetivo OIAE de créditos;  

o A respetiva entidade gestora e entidades que se encontram em relação de 
domínio ou de grupo com a entidade gestora, ou as entidades com quem 
aquelas se encontrem em relação de domínio ou de grupo;  

o O depositário e entidades subcontratadas ou em relação de domínio ou de 
grupo com aquelas;  

o Outros organismos de investimento coletivo. 
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Para a prossecução da sua atividade, os OIAE de créditos podem utilizar fundos próprios, mas 
também podem “contrair empréstimos destinados à concessão de crédito, com duração não 
inferior à duração dos respetivos ativos que pretendem financiar, até ao limite de 60% do 
respetivo ativo total” (cfr. art.º 5.º-D do RJCRESIE).  

De acordo com a alínea w) do art.º 2.º-A do RGCISF, uma instituição de crédito é “uma empresa 
cuja atividade consiste em receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis e em 
conceder crédito por conta própria.” 

De acordo com a alínea kk) do art.º 2.º-A do RGICSF, uma sociedade financeira é uma “empresa, 
com exceção de uma instituição de crédito, cuja atividade principal consista em exercer pelo 
menos uma das atividades permitidas aos bancos, com exceção da receção de depósitos ou 
outros fundos reembolsáveis do público, incluindo as empresas de investimento e as instituições 
financeiras referidas na subalínea ii) da alínea z) do art.º 2.º-A do RGICSF (aquelas cuja atividade 
principal consista no exercício de uma ou mais das atividades enumeradas nos pontos 2 a 12 e 
15 da lista constante do Anexo I à Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013).” 

Para efeitos de comparação com os OIAE de créditos, importa ter em conta, em especial, as 
sociedades financeiras creditícias (sociedades financeiras de crédito, sociedades de 
investimento, sociedades de leasing e sociedades de factoring), excluindo-se portanto da 
comparação as agências de câmbios, as empresas de investimento que também são qualificadas 
como sociedades financeiras, as sociedades de garantia mútua e a Instituição Financeira de 
Desenvolvimento, dado que as suas atividades são muito diferentes da atividade dos OIAE de 
créditos. As sociedades financeiras creditícias têm por objeto a concessão de crédito (divergindo 
apenas quanto aos exatos termos em que podem conceder crédito, dependendo do tipo 
específico de sociedade financeira creditícia). 

De acordo com diversas disposições legais, as várias sociedades financeiras creditícias não 
podem captar depósitos ou outros fundos reembolsáveis, mas podem emitir obrigações de 
qualquer espécie, nas condições previstas na lei, em montante que não exceda o quádruplo dos 
seus capitais próprios, considerando a soma do preço de subscrição de todas as obrigações 
emitidas e não amortizadas, bem como emissão de papel comercial (cfr. alínea a) do n.º 1 do 
art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 260/94, de 22 de outubro, alínea a) do n.º 1 do art.º 5.º do Decreto-
Lei n.º 72/95, de 15 de abril, alínea a) do n.º 1 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de 
julho e art.º 1.º do Regime Jurídico das Sociedades Financeiras de Crédito, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 100/2015, de 2 de junho). 
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Assim, a atividade dos OIAE de créditos aproxima-se da atividade das instituições de crédito e 
das sociedades financeiras. Deste modo, para promover level playing field regulatório, seria 
importante assegurar um regime regulatório de acordo com o princípio same services, same risk, 
same rules, same supervision, bem como de acordo com o princípio da proporcionalidade. Ou 
seja, seria essencial assegurar que os princípios e regras aplicáveis aos OIAE de créditos apenas 
divirjam na medida em que estejam em causa atividades e riscos diferentes, e na medida dessa 
diferença, sob pena de se abrir a porta à existência de arbitragem regulatória.  

Do ponto de vista prudencial, aplica-se às instituições de crédito o Regulamento n.º 
575/2013/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho (“CRR”), bem como o 
disposto no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (“RGICSF”), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, na redação vigente. Quanto às 
sociedades financeiras creditícias, além do RGICSF e dos respetivos regimes especiais, o Banco 
de Portugal determina a aplicação do CRR por via do Aviso do Banco de Portugal n.º 11/2014, 
em matérias de relevo. 

Verifica-se que o CRR e o RGICSF são mais densos do ponto de vista regulatório que o regime 
aplicável aos OIAE de créditos. Essa situação não é alterada de forma substancial pelo Projeto 
de Regulamento, que não densifica o RJCRESIE com um grau de profundidade que estabeleça 
para os OIAE de crédito um regime comparável com o regime estabelecido pelo CRR e pelo 
RGICSF no que toca, em especial, a requisitos de fundos próprios, a regras relativas a grandes 
riscos e a regras aplicáveis à avaliação de adequação dos membros dos órgãos de administração 
e fiscalização dos OIAE de créditos. 

Mais em concreto, relativamente a cada artigo introduzido pelo Projeto de Regulamento, 
entende-se o seguinte: 

• O art.º 9.º-A estabelece que pelo menos um dos membros do órgão de administração 
responsável pela gestão do OIAE de crédito disponha de experiência relevante para o 
efeito. Este artigo regulamenta o art.º 47.º do RJCRESIE, que, por sua vez, remete para 
o RGOIC (e que, antes da alteração introduzida pelo DL 144/2019, remetia para o 
RGICSF). De notar que o requisito da idoneidade não é densificado, designadamente 
nos termos constantes do RGICSF, e que não são estabelecidos requisitos de 
competência, experiência e conhecimentos para mais do que um membro do órgão de 
administração (não existindo sequer referência ao órgão de fiscalização). Seria 
importante (i) densificar adequadamente o requisito da idoneidade, quer para os 
membros dos órgãos de administração, como para os membros dos órgãos de 
fiscalização e (ii) assegurar que não só o órgão de administração mas também o órgão 
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de fiscalização dispõe de pessoas com competências, experiência e conhecimentos 
adequados à função que desempenham. 

• O art.º 9.º-C prevê um limite de créditos por entidade ou grupo de entidades de 20% 
do ativo do OIAE de créditos. Entende-se que a CMVM poderia ponderar a inclusão de 
regras próximas das previstas pelo CRR para o tratamento dos grandes riscos (com 
destaque para os artigos 392.º, 394.º e 395.º do CRR). Por outro lado, o art.º 9.º-C 
remete para o conceito de grupo de entidades, não sendo clara qual a interpretação a 
dar a este conceito. O Aviso n.º 11/2014, aplicável às sociedades financeiras creditícias, 
determina que seja aplicada a definição constante do ponto 39) do n.º 1 do art.º 4.º 
do CRR, que inclui a verificação da existência (i) de controlo entre duas ou mais pessoas 
ou (ii) de interdependência económica. 

• Conforme previsto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 67.º do RJCRESIE, cabe à CMVM 
a regulamentação das matérias relativas à avaliação dos ativos e passivos e à 
organização da contabilidade dos OIAE. O projeto de Regulamento agora apresentado 
não especifica o regime contabilístico aplicável aos OIAE de créditos, pelo que se 
aplicaria o princípio de avaliação dos ativos pelo método do justo valor estabelecido 
no artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 3/2015. No entanto, o artigo 9.º-D do 
projeto de Regulamento parece não apontar para a contabilização dos créditos ao 
justo valor, ao prever que o sistema de gestão de riscos inclui “procedimentos de 
avaliação dos créditos e de reconhecimento de imparidades”. Ora o reconhecimento 
de imparidades está normalmente associado à mensuração dos ativos pelo custo 
amortizado (e também, em certas circunstâncias, à mensuração ao justo valor por 
contrapartida de reservas). Assim, importa ajustar o projeto de Regulamento de forma 
a clarificar o regime contabilístico aplicável aos OIAE de créditos. Relativamente ao 
reconhecimento, classificação e mensuração dos créditos, considera-se que devem 
aplicar-se regras idênticas às previstas nas IAS/IFRS, por forma a assegurar coerência 
com o regime contabilístico aplicável na preparação das demonstrações financeiras 
das instituições de crédito. A IFRS 9, em vigor desde 1 de janeiro de 2018, preconiza 
um modelo de perdas de crédito esperadas para reconhecimento de imparidade, 
sendo que os requisitos de divulgação são fundamentais para uma adequada 
compreensão das estimativas efetuadas. A mensuração de créditos ao justo valor, para 
além do problema associado à volatilidade, introduziria ainda mais subjetividade e 
complexidade ao reporte financeiro. 

• O art.º 9.º-E estabelece regras relativas à avaliação, monitorização e controlo do risco 
de crédito. Entende-se que a CMVM poderia ter em conta também o disposto no art.º 
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115.º-N do RGICSF, em especial no que toca à independência da avaliação da entidade 
face a avaliações externas e ao estabelecimento de sistemas eficazes e contínuos de 
gestão de risco. 

• O art.º 9.º-F estabelece que os OIAE de créditos devem realizar testes de esforço pelo 
menos trimestrais. A CMVM poderia ponderar introduzir regras mais próximas das 
previstas no art.º 290.º do CRR, no que toca a testes de esforço. 

 

b) Regulação e supervisão comportamental 

i) Devedores abrangidos pela atividade de “participação” em empréstimos 

De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 5.º-B do RJCRESIE, “aos OIAE de créditos é permitido 
conceder e participar em empréstimos, com exceção das operações proibidas nos artigos 
seguintes.” Por seu turno, no âmbito da alínea b) do artigo 5.º-C do mencionado diploma, prevê-
se que seja proibida a concessão de empréstimos, por parte dos OIAE, a diversas entidades, 
incluindo a pessoas singulares e a instituições de crédito.  

Neste enquadramento e em linha com o preâmbulo do DL 144/2019, os OIAE podem adquirir 
créditos (ou “participar em empréstimos”) que tenham sido concedidos por instituições de 
crédito, não contendo o regime uma norma expressa que restrinja a atividade de participação 
nos termos em que é restrita a atividade de concessão. 

Com efeito, apesar de o referido preceito ressalvar que a concessão e a participação em 
empréstimos não prejudica as proibições constantes do artigo 5.º-C do RJCRESIE, a verdade é 
que as limitações decorrentes da alínea b) desse artigo (maxime no que respeita à proibição de 
concessão de empréstimos a pessoas singulares), tendo em conta o respetivo teor literal, apenas 
se aplicam expressamente à concessão de empréstimos, e não à participação.  

Não obstante poder entender-se que a participação em empréstimos deverá apenas aplicar-se 
no âmbito do crédito concedido às empresas em sintonia com a ratio subjacente à criação da 
figura dos fundos de créditos3, essa menção não resulta clara das supracitadas normas, não 
sendo assim tal interpretação isenta de riscos4.  

                                                                 

3 Em particular no que se refere aos propósitos de financiamento das empresas que resulta do preâmbulo do DL 
144/2019. 

4 Tendo em conta o direito fundamental da autonomia privada. 
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Neste sentido e dada a conexão dos tipos de devedores abrangidos com o elenco dos deveres 
de informação previstos no artigo 9.º-G do Projeto (atualmente formulado no pressuposto de 
que os mutuários são empresas), entende-se que deverá resultar claro que a participação em 
empréstimos, pelos fundos de créditos, se circunscreve à aquisição de créditos celebrados com 
clientes que não sejam pessoas singulares, tal como resulta do regime atualmente previsto para 
a concessão. Salvo melhor opinião, este tipo de solução justifica a alteração do teor da alínea b) 
do artigo 5.º-B do RJCRESIE, dado que é dessa norma que resultam as operações que se 
encontram vedadas aos OIAE.  

Em todo o caso, cumpre ressalvar que a presente análise é efetuada no pressuposto de que quer 
a concessão de crédito, quer a participação em empréstimos pelos OIAE tem por objeto crédito 
concedido a clientes não consumidores e, em geral, aplicando-se-lhes as restrições previstas 
para a concessão de créditos. Parece ser, aliás, esta a interpretação seguida pela CMVM, ao 
referir-se a “devedores elegíveis”. 

 

ii)  Tipologia de créditos alienáveis para efeitos do RJCRESIE 

Conforme referido no ponto anterior, o regime em vigor, na redação conferida pelo DL 
144/2019, permite a participação dos OIAE de créditos em empréstimos, estando referido, no 
âmbito do respetivo preâmbulo, que “os fundos de créditos vão melhorar o financiamento da 
economia, de forma direta, através da concessão de crédito às empresas, e de forma indireta, 
mediante a aquisição de créditos, incluindo créditos em incumprimento, detidos pelos bancos, 
que assim ficam libertos para retomar a sua atividade de concessão de crédito”. 

Neste contexto, o regime não impõe quaisquer condicionantes em relação aos créditos cuja 
alienação poderá ser permitida, não limitando nomeadamente a aquisição aos créditos em mora 
ou incumprimento definitivo.  

A este respeito, cumpre referir que se encontra em processo de aprovação uma Proposta de 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos gestores de créditos e aos 
compradores de créditos5, a qual tem por propósito, entre outros aspetos, regular o tema da 
cessão de créditos, possibilitando, em certos casos, a cessão e estabelecendo um conjunto de 
deveres associados a essas operações (entre os quais o dever de o adquirente assegurar a 
nomeação de um gestor de créditos autorizado e sujeito a supervisão no âmbito da relação com 
o cliente, bem como a necessidade de salvaguardar a neutralidade da posição do devedor no 
                                                                 

5 A Proposta de Diretiva em causa está em fase de apreciação por parte do Parlamento Europeu, prevendo-se que, a 
breve trecho, se inicie a fase dos trílogos. 
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âmbito da cessão). Neste contexto, a Proposta de Diretiva prevê a possibilidade de serem 
comercializados créditos non-performing (“NPL”) concedidos por instituições de crédito, tendo 
sido expressamente excluídos os créditos performing. Para efeitos da definição de crédito 
comercializável, é conferida, em todo o caso, aos Estados-Membros a possibilidade de restringir 
o conceito de NPL ao conceito jus civil de incumprimento, ou de considerar um conceito mais 
lato e aproximado do conceito prudencial de incumprimento previsto no CRR. 

Ora, tendo em conta que o RJCRESIE prevê a possibilidade de participação em empréstimos 
(independentemente de estarem, ou não, em causa créditos em incumprimento), parece-nos 
que a aquisição de créditos, pelos OIAE de créditos, deverá ter presente o conceito de crédito 
comercializável que vier a resultar do processo de transposição da mencionada Diretiva, 
permitindo a estes organismos participar apenas em empréstimos que possam ser 
comercializados ao abrigo desse regime.  

Adicionalmente, a participação em empréstimos pelos OIAE de créditos, na qualidade de 
entidades adquirentes, deverá ainda acautelar o quadro regulatório que vier a resultar da 
referida Diretiva, designadamente no que se refere à obrigação de nomeação de um servicer. 

 

iii) Necessidade de densificação de deveres gerais de conduta  

No âmbito do artigo 9.º-G do Projeto, prevê-se um conjunto de deveres que os OIAE deverão 
observar na sua relação com os mutuários, o que evidencia um esforço no sentido do 
acompanhamento do atual quadro normativo aplicável aos contratos de crédito celebrados 
entre instituições de crédito e clientes que não sejam consumidores. No entanto e conforme 
adiante melhor se explanará, a redação atual do mencionado preceito não salvaguarda, de 
forma cabal, a tendencial coerência e uniformidade de ambos os quadros normativos.  

Em primeiro lugar e no que se refere aos deveres previstos no âmbito do n.º 1 da referida norma 
regulamentar, considera-se que, à exceção do dever de segredo e do dever de informação6, não 
se vislumbram, no teor do Projeto, deveres gerais de conduta idênticos aos agora previstos no 
RGICSF. Salienta-se, a este respeito, que tais normas se aplicam, por força do artigo 195.º do 
RGICSF, às sociedades financeiras autorizadas a conceder crédito, “na medida em que as 
atividades por si desenvolvidas se encontrem no âmbito de aplicação daquelas normas”.  

Neste contexto, o Projeto remetido pela CMVM não abrange, designadamente: 

                                                                 

6 A opção seguida passou, em todo o caso, pela remissão para os deveres de informação ao investidor previstos no 
artigo 312.º do Código dos Valores Mobiliários, e não por uma formulação idêntica à do artigo 77.º do RGICSF. 
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• A necessidade de assegurar o cumprimento de deveres de competência técnica e de 
“diligência, neutralidade, lealdade e discrição e respeito consciencioso dos interesses 
que lhes estão confiados” nos moldes atualmente consignados nos artigos 73.º e 74.º 
do RGICSF;  

• A adoção de códigos de conduta (artigo 77.º-B) e regras relativas à publicidade (artigos 
77.º-C e 77.º-D do RGICSF); 

• Disposições em matéria de comercialização e remuneração dos colaboradores 
envolvidos nestas operações. A este respeito, cumpre referir que os artigos 77.º-E e 
77.º-F7 preveem um conjunto de deveres “na comercialização ao retalho de produtos 
e instrumentos financeiros pelas instituições de crédito” e na “remuneração e avaliação 
dos colaboradores que intervenham na comercialização ao retalho de produtos e 
instrumentos financeiros”. Por outro lado, às instituições de crédito e sociedades 
financeiras são ainda aplicáveis regras sobre remuneração e avaliação dos 
colaboradores que se relacionam os clientes, nos termos do artigo 86.º-B do RGICSF. 

No âmbito do n.º 2 do artigo 9.º-G, previu-se o cumprimento, pelos OIAE, dos deveres 
atualmente consagrados no âmbito de legislação avulsa em matéria de concessão de crédito a 
clientes não consumidores, em particular os previstos no âmbito do Decreto-Lei n.º 220/94, de 
23 de agosto8, do Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de maio9 e do Decreto-Lei n.º 171/2007, de 8 
de maio10. Por razões de certeza e segurança jurídica, poderá ser pertinente a inclusão da 
menção expressa a esses regimes no âmbito do n.º 2 do artigo 9.º-D.  

A título complementar, assinala-se ainda que, em nosso entender, deverão passar a ser 
aplicados, aos OIAE os deveres resultantes do diploma que aprovou o regime do Livro de 
Reclamações (Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, na redação vigente), tendo em 
conta que as atividades prestadas pelos OIAE, nomeadamente a concessão de crédito e o 
relacionamento com o devedor decorrente do crédito concedido ou adquirido, podem 

                                                                 

7 Introduzidos na sequência da publicação da Lei n.º 35/2018, de 20 de julho, diploma que, entre outros aspetos, 
procedeu à transposição da Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014 (“DMIF 
II”). 

8 Diploma que estabelece o regime aplicável à informação que as instituições de crédito devem prestar aos seus 
clientes em matéria de taxas de juro e outros custos das operações de crédito. 

9 Diploma que estabelece as normas aplicáveis à classificação e contagem do prazo das operações de crédito, aos 
juros remuneratórios, à capitalização de juros e à mora do devedor 

10 Estabelece as regras a que deve obedecer o arredondamento da taxa de juro quando aplicado aos contratos de 
crédito e de financiamento celebrados por Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras que não se encontrem 
abrangidos pelo disposto no DL n.º 240/2006, de 22 de dezembro 
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configurar a prestação de serviços ao público em geral11. Por outro lado, a CMVM poderá 
ponderar a necessidade de adaptação do atual procedimento de reclamação junto da referida 
entidade de supervisão, por forma a abranger reclamações relacionadas com a conduta dos 
OIAE de créditos, garantindo, assim, a criação de uma via de reclamação específica, em moldes 
semelhantes aos previstos no artigo 77.º-A do RGICSF. 

Adicionalmente e na medida em que os OIAE passam, ao abrigo do RJCRESIE, a dispor de 
carteiras de créditos, tais entidades passarão a estar sujeitas ao dever de reporte de 
responsabilidades à Central de Responsabilidades de Crédito12.  

Considera-se, por fim, pertinente chamar a atenção para a necessidade de os OIAE estarem 
cobertos pela regulação aplicável em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento de terrorismo, que atualmente resulta da Lei n.º 83/2017. Com efeito, 
consistindo a atividade destas entidades na concessão de crédito e na participação em 
empréstimos, deverá garantir-se a aplicação, a estes organismos, dos deveres aplicáveis nesta 
matéria, em moldes semelhantes ao que resulta do atual enquadramento aplicável às entidades 
que concedem crédito a empresas. 

Em razão do exposto, não parecem, assim, estar salvaguardados, de forma integral, os objetivos 
preconizados no âmbito da elaboração deste artigo, em especial os de proteção do cliente e de 
promoção de um level playing field entre OIAE e demais instituições autorizadas a conceder 
crédito. 

 

                                                                 

11 Em todo o caso, ressalva-se que a atual redação do n.º 15 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 156/2005 (aplicável ex vi da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 11.º e que refere “Prestadores de serviços de Intermediação financeira em relação a 
instrumentos financeiros ou equiparados sob supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”) não se 
encontra, a nosso ver, isenta de dúvidas no que se refere aos poderes da CMVM para a fiscalização do cumprimento 
do referido diploma por referência às reclamações relacionadas com a conduta dos OIAE de créditos. 

12  Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro “As entidades 
participantes são as entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal que concedam crédito, sucursais 
de instituições de crédito com sede no estrangeiro e atividade em Portugal e outras entidades designadas 
pelo Banco de Portugal que, de algum modo, exerçam funções de crédito ou atividade diretamente 
relacionada.” Tendo em conta a última parte deste preceito, o Banco de Portugal tem vindo a nomear 
como participantes entidades não sujeitas à sua supervisão que disponham de créditos, designadamente 
nos casos de cessão. 

 



 
 

11 
 

iv) Acompanhamento, por parte do regulamento, de eventual alteração do quadro 
normativo comportamental aplicável às relações com empresas 

O artigo 9.º-G do projeto encontra-se, em função da respetiva redação, formulado de forma 
taxativa, prevendo o elenco de deveres que devem ser cumpridos pelos OIAE de créditos 
perante os mutuários. 

Salvo melhor opinião, este tipo de redação não permite acompanhar possíveis alterações ao 
quadro normativo aplicável, designadamente no âmbito de uma eventual densificação do 
quadro normativo aplicável ao crédito a empresas. 

Neste sentido, julga-se ser relevante criar uma norma de cariz genérico que acautele o 
acompanhamento de eventuais alterações ao quadro normativo aplicável. Em nosso entender, 
esta solução poderá passar pela inclusão de uma nova alínea no n.º 2 do artigo 9.º-G que preveja 
a necessidade de os OIAE assegurarem o cumprimento dos demais deveres aplicáveis em 
matéria de crédito a empresas.  

Banco de Portugal, 15 de janeiro de 2020 

 
 
 


