
Comentários da Associação Portuguesa de Bancos à Proposta de Lei que procede à 

sétima alteração à Lei nº 63-A/2008, de 24 de Novembro 

 

1. Aplicação do princípio de “burden sharing” 

a) Redução da insuficiência de fundos próprios 

A insuficiência de fundos próprios, prevista no novo artigo 8.º-A, determina a 

apresentação pela instituição de crédito de um plano de reforço de capitais, que deve 

identificar, entre outras, medidas de repartição de encargos pelos accionistas e credores 

subordinados (artigo 8.º-B, nº 2, alínea b)). 

A declaração de insuficiência de fundos próprios, com as consequências indicadas, é 

determinada a partir de um conjunto de simulações prospectivas de impactos (artigo 8º-

A, nº 2), que assumem um claro pendor subjectivo. 

A previsão, estabelecida no artigo 8º-I, de que as perdas não devem exceder as que 

decorreriam de um processo de liquidação em caso de retirada de licença por 

insuficiência de fundos próprios, não se afigura suficiente, vista a elevada 

discricionariedade potencialmente associada a uma tal declaração de insuficiência, 

colidindo com a legítima salvaguarda dos direitos dos credores. 

Acresce que também não se afigura adequado o princípio geral do artigo 8.º-I, n.º 2, de 

que a diferença entre o prejuízo que os titulares de instrumentos e contratos convertidos 

sofreram e aquele que sofreriam caso tivesse sido revogada a autorização da instituição 

visada deva sempre ser suportada por esta última.  

Tal princípio apenas se justifica quando as medidas de repartição de encargos 

efectivamente aplicadas, que tenham sido geradoras de prejuízo, tenham sido propostas 

pela entidade visada, não devendo esta suportar os prejuízos decorrentes de medidas de 

repartição de encargos que lhe tenham sido impostas, nomeadamente pela Comissão 

Europeia.  

De resto, a conversão forçada de dívida subordinada em capital não parece justificar-se 

quando num Banco, após a análise da qualidade dos seus activos, se verifique que 

continua acima dos mínimos regulatórios, mas, após um exercício de stress test, a 

Autoridade de Supervisão entenda necessária uma operação de recapitalização. 

Neste sentido, já o BCE manifestou junto da Comissão Europeia que, na situação 

descrita, o banco não está em resolução (não é considerado como “failing or likely to 

fail” se não for recapitalizado), pois tem um negócio viável, pese embora o Supervisor 

recomendar um reforço de capital, com a finalidade de manter a confiança do mercado 

no sistema financeiro. 

Observou ainda o BCE que a conversão forçada de dívida subordinada numa mera 

situação de recapitalização preventiva, para além de afectar negativamente o mercado 

desta dívida, é incompatível com o regime da Directiva sobre a Recuperação e a 

Resolução dos Bancos (BRRD), que exige, como pré-condição para essa conversão, a 

avaliação de que sem a mesma o Banco deixaria de ser viável. 

A Comunicação da Comissão, de 30 de Julho de 2013, aceita excepções ao regime nela 

estabelecido, nos casos em que a implementação das medidas ponha em risco a 
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estabilidade financeira, ofenda direitos fundamentais ou conduza a resultados 

desproporcionados. Com fundamento nestas excepções, a lei deveria prever que a 

conversão de dívida subordinada apenas é aplicada em casos excepcionais e não com a 

amplitude admitida no artigo 8.º-D. 

No artigo 8.º-C prevê-se a possibilidade da instituição de crédito apresentar, por 

segmento de negócio, uma análise aprofundada relativa à qualidade dos respectivos 

activos e uma apreciação prospectiva da adequação dos fundos próprios, requerendo-se 

que esta análise seja efectuada por um auditor externo aceite pelo Banco de Portugal, 

distinto dos auditores responsáveis pela certificação legal de contas. 

A este propósito parece oportuno recordar a iniciativa “Quality Assessment Review” 

que o BCE visa encetar com carácter regular, mas que o Banco de Portugal já antecipou 

e cujos resultados poderiam ser utilizados, sem obrigar as instituições de crédito a 

realizar análises provavelmente redundantes e onerosas. 

 

b) Credores não abrangidos pela repartição de encargos  

Na exposição de motivos da Proposta refere-se, a propósito do princípio de burden-

sharing, que “as regras consagradas na presente lei em matéria de repartição de 

encargos não abrangem os depositantes, os obrigacionistas comuns ou os titulares de 

qualquer outro tipo de dívida comum ou garantida.” 

O princípio de burden-sharing está contemplado nos artigos 8.º-A a 8.º-J, aditados pelo 

artigo 3.º da Proposta à Lei nº 63-A/2008. 

Analisados estes preceitos não encontramos qualquer norma que consagre 

expressamente a não repartição de encargos pelos depositantes, obrigacionistas comuns 

ou titulares de qualquer outro tipo de dívida comum ou garantida. 

Apesar de os mesmos não estarem abrangidos pelas medidas de repartição de encargos 

previstas no artigo 8º-D, seria conveniente, para assegurar a confiança dos depositantes, 

dos credores garantidos e dos credores comuns, que ficasse claramente explicitado no 

articulado a sua exclusão dessas medidas, já que a Exposição de Motivos não será 

objecto de publicação. 

 

2. Âmbito de aplicação da Lei nº 63-A/2008 

A Proposta de Lei, no seu artigo 6º, refere que “as alterações e os aditamentos 

introduzidos pela presente lei à Lei 63-A/2008, de 24 de Novembro, não são aplicáveis 

às operações de capitalização em curso à data da sua entrada em vigor”. 

A mesma proposta, no seu artigo 2º, identifica os artigos que passam a ter nova 

redacção. 

Além disso, o artigo 5.º da Proposta revoga, aparentemente com carácter imediato, 

alguns preceitos da Lei nº 63-A/2008. 
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Da conjugação destas três normas, não resulta claro quais as disposições que se aplicam 

às operações de recapitalização que se encontram em curso, o que se acentuará ainda 

mais quando forem republicados, de acordo com o artigo 7º, os preceitos total ou 

parcialmente alterados. 

Com o objectivo de evidenciar as perplexidades que a presente Proposta de Lei suscita 

quanto ao seu âmbito de aplicação, por força da leitura conjugada dos referidos artigos 

2.º, 5.º e 6.º da Proposta de Lei n.º 181/XII, elencamos algumas normas alteradas que 

podem constituir situações geradoras de conflitos interpretativos: 

 

a) Rácios de fundos próprios em geral 

Refere o Preâmbulo da Proposta que, por motivo da entrada em vigor, em 1 de Janeiro 

de 2014, do novo regime prudencial, são suprimidas na Lei 63-A/2008 as referências ao 

Core Tier 1, tornando o regime mais flexível, abrangendo, assim, o reforço dos rácios 

de fundos próprios em geral. Em conformidade são alterados diversos preceitos. 

Importa esclarecer se o regime mais flexível (que suprime as referências ao Core Tier 1) 

se aplica, aos processos em curso, como parece indispensável tendo em conta a entrada 

em vigor do Regulamento (UE) n.º 275/2013, mas, neste caso, como conciliar essa 

aplicação com o disposto no artigo 6.º da Proposta. 

 

b) Artigo 4.º-A - Remuneração do investimento público 

Dispõe o n.º 2 (ainda em vigor): “A remuneração do investimento público baseia-se em 

critérios objectivos e transparentes (…)”. Na versão da Proposta de Lei, terá a seguinte 

redacção: “Na determinação da remuneração. (…), deve atender-se nomeadamente ao 

risco assumido pelo Estado na operação de recapitalização” 

 

c) Artigo 14.º - Obrigações da Instituição de crédito 

Dispõe o n.º1, alínea c) da Lei 63/A/2008 (ainda em vigor) que à política de 

remuneração dos titulares dos órgãos de administração e fiscalização se aplica 

legislação nacional, que é elencada. 

Com a alteração proposta para a redacção do artigo, enquanto a Instituição se encontrar 

abrangida pelo investimento público, a política de remuneração dos titulares dos órgãos 

de administração e fiscalização deve ter em conta a legislação nacional e europeia em 

vigor. 

 

d) Artigo 16.º-A – Reforço dos poderes do Estado na Instituição de Crédito 

Dispõe a alínea e) do n.º 1, na redacção actual, que “em caso de incumprimento 

materialmente relevante do plano de recapitalização, (…) os montantes distribuíveis, a 

título de dividendos, aos accionistas que tenham adquirido a sua participação fora do 

âmbito deste regime são obrigatoriamente afectos ao desinvestimento público, sem 
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prejuízo do cumprimento dos níveis mínimos de fundos próprios, designadamente de 

core tier 1”. 

Com a alteração introduzida, a redacção será a seguinte “Em caso de incumprimento 

materialmente relevante dos termos e das condições qualificados como metas estruturais 

no despacho que aprova a operação de capitalização (…) os montantes distribuíveis, a 

título de dividendos, aos accionistas que tenham adquirido a sua participação fora deste 

regime são obrigatoriamente afectos ao desinvestimento público, sem prejuízo do 

cumprimento dos níveis mínimos de fundos próprios”. 

Parece-nos, assim, indispensável que a Proposta de Lei clarifique, de forma inequívoca, 

qual a redacção da Lei nº 63-A/2008 que se mantém em vigor para as operações de 

recapitalização que se encontrem em curso, distinguindo-a da que será republicada em 

cumprimento do seu artigo 7º e que só será aplicável às operações de recapitalização 

que venham a ocorrer posteriormente à sua entrada em vigor. 

Ainda assim, entendemos que o regime mais flexível agora previsto no Regulamento 

(UE) n.º 275/2013 deverá também ser aplicável às operações de recapitalização já em 

curso. 

 

3. Limite temporal de aplicabilidade do regime legal da recapitalização 

O artigo 2.º, n.º 3 estabelece que as medidas de recapitalização têm natureza subsidiária 

e temporária, podendo apenas ser aplicadas a operações de capitalização de instituições 

de crédito a realizar até 31 de Dezembro de 2013. 

Este limite temporal de aplicabilidade do regime deverá ser revisto. 


























































