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Proposta de Lei n.º 74/XIII/2.ª (GOV)  

Regula os fundos de recuperação de créditos. 

 

 

QUADRO COMPARATIVO COM PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

 

Proposta de Lei Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração do 
BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Proposta de alteração do 
PCP 

Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação  

 

A presente lei aplica-se aos 

fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores não 

qualificados emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários representativos 

de dívida, sujeitos à lei 

portuguesa, desde que: 

 

 

 

 

 

a) os instrumentos 

financeiros em causa tenham 

sido comercializados por 

instituição de crédito que 

posteriormente tenha sido 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

A presente lei aplica-se aos 

fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores 

não qualificados 

emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários representativos 

de dívida, sujeitos à lei 

portuguesa, sempre que 

comercializados por 

instituições de crédito com 

sede em território nacional 

e desde que: 

a) […]; 

 

 

 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

A presente lei aplica-se aos 

fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores não 

qualificados emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários representativos 

de dívida, sujeitos à lei 

portuguesa, ou 

comercializados em 

território português, desde 

que: 

 

 

a) (…) 

 

 

 

 

Artigo 2.º 

[…] 

 

A presente lei aplica-se aos 

fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores não 

qualificados emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários representativos 

de dívida, sujeitos à lei 

portuguesa ou 

comercializados em 

território nacional, desde 

que: 

 

 

a) […]  

 

 

 

 

 Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

1 - A presente lei aplica-se 

aos fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores 

não qualificados 

emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários 

representativos de dívida, 

sujeitos a lei portuguesa, 

ou comercializados em 

território nacional, desde 

que: 

 

a) (…); 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração 
do BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Propostas de alteração 
do PCP 

Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

objeto de medidas de 

resolução, ou por entidades 

que com esta se 

encontrassem em relação de 

domínio ou de grupo; 

b) o emitente seja entidade 

distinta das entidades que 

comercializaram os 

instrumentos financeiros em 

causa; 

 

 

c) o emitente dos 

instrumentos financeiros em 

causa estivesse insolvente 

ou em difícil situação 

financeira à data da 

comercialização; 

d) a informação referida na 

alínea anterior não constasse 

dos documentos informativos 

disponibilizados aos 

investidores; 

 

 

 

 

 

e) existam indícios ou outros 

elementos de acordo com os 

quais as entidades que 

comercializaram os 

 

 

 

 

 

b) […]; 

 

 

 

 

 

 

c) […];  

 

 

 

 

 

d) […]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) […]. 

 

 

 

 

 

b) (…) 

 

 

 

 

 

 

c) (…). 

 

 

 

 

 

d) A informação 

referida na alínea anterior 

não constasse dos 

documentos informativos 

disponibilizados aos 

investidores, ou exista 

prova da violação dos 

deveres de intermediação 

financeira pela entidade 

comercializadora; 

e) (…). 

 

 

 

 

 

b) eliminar 

 

 

 

 

 

 

c) […]  

 

 

 

 

 

d) […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) […] 

 

 

 

 

 

b) o emitente, ou as 

entidades em relação de 

domínio ou de grupo, 

tenham sido as entidades 

que comercializaram os 

instrumentos financeiros 

em causa; 

c) (…); 

 

 

 

 

 

d) a informação 

referida na alínea anterior 

não constasse dos 

documentos informativos 

disponibilizados aos 

investidores ou não fosse 

adequada ao perfil; 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração 
do BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Propostas de alteração 
do PCP 

Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

instrumentos financeiros em 

causa possam ser 

responsabilizadas pela 

satisfação daqueles créditos. 

 

 

 

 

2 - A presente lei é 

igualmente aplicável a 

fundos que visem a 

recuperação de créditos 

detidos por investidores 

não-qualificados 

emergentes ou 

relacionados com a 

subscrição de valores 

mobiliários 

representativos de dívida 

ou capitais 

comercializados fora do 

território nacional, desde 

que a cidadãos de 

nacionalidade portuguesa 

por intermediário 

financeiro cuja sede se 

localize em Portugal, 

preenchidos os requisitos 

previstos no número 

anterior. 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração 
do BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Propostas de alteração 
do PCP 

Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

 Artigo 9.º-A 

Suspensão dos prazos 

de prescrição 

 

É assegurada, com caráter 

excecional, a suspensão 

dos prazos de prescrição 

dos créditos 

indemnizatórios que 

subsistam à data da 

entrada em vigor da 

presente lei. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 12.º 

Direitos dos interessados e 

participantes 

 

1 - Os interessados na 

subscrição de unidades de 

recuperação têm direito a que 

lhes seja facultado, 

gratuitamente, um 

documento com as 

informações fundamentais 

relativas ao fundo de 

recuperação de créditos e o 

regulamento de gestão. 

2 - Os participantes têm 

direito, nomeadamente: 

 

 

 

 Artigo 12.º 

Direitos dos interessados 

e participantes 

 

1 – (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Os participantes têm 

direito, nomeadamente: 

 

 

 

Artigo 12.º 

[…] 

 

 

1 - […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Os participantes 

têm direito, nomeadamente: 

a) A um tratamento 

igualitário e não 

discriminativo entre eles; 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração 
do BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Propostas de alteração 
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Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

a) À informação, nos termos 

da presente lei; 

 

 

 

 

 

b) A receber o montante 

correspondente ao valor da 

amortização e do reembolso; 

c) A receber os pagamentos 

contratualmente definidos, se 

aplicável. 

 

a) (…); 

 

b) A um tratamento 

equitativo e não 

discriminatório, tendo em 

consideração também o seu 

melhor interesse coletivo; 

c)  Anterior alínea b) 

 

 

d) Anterior alínea c) 

b) Anterior a); 

 

 

 

 

 

 

c) Anterior b); 

 

 

d)      Anterior c). 

   

 

 Artigo 70.º-A 

Unidade Técnica de 

Identificação de Ativos e 

Fluxos Financeiros 

 

1 – A autorização de 

garantias do Estado 

prevista no artigo anterior é 

acompanhada pela criação 

de Unidade Técnica de 

Identificação de Ativos e 

Fluxos Financeiros, 

doravante denominada de 

Unidade Técnica, dos 

beneficiários da dívida 

constituída através da 

emissão de valores 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 
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do BE 
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mobiliários identificados no 

artigo 2.º da presente lei. 

2 – A Unidade Técnica 

prevista no número anterior 

é dotada de instrumentos e 

mecanismos legais, 

administrativos e 

regulamentares que lhe 

permitam efetuar as 

diligências consideradas 

necessárias para o 

exercício do seu mandato. 

3 – Respeitando os deveres 

de sigilo legalmente 

estabelecidos, a Unidade 

Técnica é mandatada pelo 

Governo e respetivas 

entidades de regulação e 

supervisão financeira para 

que lhe seja conferido o 

acesso às informações 

necessárias junto de cada 

entidade financeira ou 

jurisdição estrangeira 

considerada relevante, 

exclusivamente no âmbito 

do seu mandato. 

4 – Identificados os ativos 

patrimoniais, mobiliários e 

imobiliários, dos 

beneficiários da dívida 

constituída através da 
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Texto conjunto Propostas de alteração 
do PS 

Propostas de alteração 
do BE 

Propostas de alteração 
do CDS-PP 

Propostas de alteração 
do PCP 

Propostas de alteração 
dos Deputados Rubina 
Berardo, Sara Madruga 
da Costa e Paulo Neves 

 

 

emissão de valores 

mobiliários, identificados no 

artigo 2.º da presente lei 

que não tenham sido 

utlizados pelo fundo de 

recuperação de créditos, 

pela Unidade Técnica o 

Governo procede à 

nacionalização dos 

mesmos com o objetivo de 

obter compensação pela 

eventual ativação de 

garantia do Estado prevista 

no artigo anterior. 


