REGULATORY
UPDATE
Julho2017

A AEM, com a colaboração da SLBA - Sociedade de Advogados, publica o REGULATORY
UPDATE com o objectivo de facilitar o mapeamento e acompanhamento da actividade
legislativa e regulatória com maior impacto para as empresas cotadas associadas.
O REGULATORY UPDATE contém informação sobre as iniciativas legislativas e regulatórias
portuguesas e europeias consideradas mais relevantes, incluindo as ligações para os
documentos em causa, e abrange o mês imediatamente anterior ao da respectiva publicação.

LEGISLAÇÃO NACIONAL
LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
Lei n.º 46-A/2017, de 5 de Julho
Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de
serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito, transpondo a Diretiva 2014/17/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para
imóveis de habitação - DOC
Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de Junho
Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresa
(inclui a definição de pequena e média empresa e de empresa de média capitalização - Mid Cap) - DOC
Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de Junho
Implementa a medida Simplex+ «Licenciamentos Turísticos+ Simples», alterando o Regime Jurídico dos
Empreendimentos Turísticos - DOC
Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de Junho
Altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas - DOC
Decreto-Lei n.º 78/2017, de 30 de Junho
Procede à adaptação da estrutura da Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária e Aduaneira DOC
Decreto-Lei n.º 77/2017, de 30 de Junho
Cria medidas de dinamização do mercado de capitais, com vista à diversificação das fontes de financiamento das
empresas - DOC
Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de Junho
Implementa as medidas SIMPLEX+ 2016: «Livro de reclamações on-line», «Livro de reclamações amarelo» e
«Atendimento Público avaliado» - DOC
Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de Junho
Estabelece incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa
duração e de muito longa duração - DOC
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Decreto-Lei n.º 71/2017, de 21 de Junho
Altera o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa - DOC
Lei n.º 43/2017, de 14 de Junho
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, procede à quarta
alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano, e à quinta
alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios
arrendados - DOC
Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2017, de 9 de Junho
Define os critérios, procedimentos e indicadores a observar para a emissão de portarias de extensão de
convenção coletiva - DOC
Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2017, de 8 de Junho
Avalia o Programa Capitalizar e aprova medidas adicionais - DOC
Resolução da Assembleia da República n.º 105/2017, de 6 de Junho
Recomenda ao Governo a ponderação das conclusões das comissões parlamentares de inquérito no quadro da
transposição da Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros e da Reforma do Modelo de Supervisão do
Setor Financeiro - DOC
Lei n.º 36/2017, de 2 de Junho
Garante o exercício dos direitos dos beneficiários das utilizações livres de obras, procedendo à décima segunda
alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de
março - DOC

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - DECRETOS
Decreto n.º 119/XIII, de 7 de Julho
Regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das
entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa - DOC
Decreto n.º 117/XIII, de 30 de Junho
Autoriza o Governo a regular o acesso e o exercício da atividade de intermediário de crédito e da prestação de
serviços de consultadoria relativamente a contratos de crédito, transpondo a Diretiva 2014/17/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos de crédito aos consumidores para
imóveis de habitação - DOC
Decreto n.º 107/XIII, de 12 de Junho
Alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e os mecanismos
processuais de combate à ocultação de relações de trabalho subordinado, procedendo à segunda alteração à Lei
n.º 107/2009, de 14 de setembro, e à quinta alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro - DOC

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - NOVAS INICIATIVAS
PROPOSTAS DE LEI
Proposta de Lei 90/XIII, de 24 de Maio
Procede à quadragésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de
setembro, à quinta alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade, aprovado
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pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, à primeira alteração à Lei de vigilância eletrónica, aprovada pela Lei n.º
33/2010, de 2 de setembro e à segunda alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei
n.º 62/2013, de 26 de agosto. - DOC

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei 554/XIII, de 9 de Junho - BE
Altera o regime jurídico aplicável à contratação a termo, concretizando as recomendações do "Grupo de Trabalho
para a preparação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade" - DOC
Projeto de Lei 552/XIII, de 9 de Junho - BE
Consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho, procedendo à 15.ª
alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 7 de fevereiro - DOC
Projeto de Lei 550/XIII, de 9 de Junho - PAN
Altera o Código do Trabalho e o Código de Processo do Trabalho, introduzindo alterações no regime da presunção
de contrato de trabalho e do contrato a termo certo resolutivo - DOC
Projeto de Lei 534/XIII, de 1 de Junho - BE
Altera o regime jurídico aplicável à contratação a termo, concretizando as recomendações do "Grupo de Trabalho
para a preparação de um Plano Nacional de Combate à Precariedade" - DOC
Projeto de Lei 533/XIII, de 1 de Junho - BE
Elimina os regimes do banco de horas individual e da adaptabilidade individual, procedendo à 15.ª alteração ao
Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 7 de fevereiro - DOC

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução 926/XIII, de 9 de Junho - PS
Recomenda ao Governo que o montante que vier a ser determinado no ajustamento final dos custos para
manutenção do equilíbrio contratual reverta para abatimento às tarifas de eletricidade do ano 2018 e seguintes DOC
Projeto de Resolução 925/XIII, de 9 de Junho - BE
Recomenda a eliminação das rendas excessivas nos chamados custos de manutenção do equilíbrio contratual DOC
Projeto de Resolução 916/XIII, de 8 de Junho - BE
Recomenda a recuperação do controlo e gestão dos CTT pelo Estado com vista à garantia do serviço público
postal universal - DOC

CNSF - CONSELHO NACIONAL DE SUPERVISORES FINANCEIROS
Anteprojeto de Diploma de transposição da DMIF II e RMIF - Junho 2017 - DOC
Relatório da consulta pública do CNSF sobre DMIF II e RMIF - Junho 2017 - DOC

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública n.º 3/2017, de 21 de Junho
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Projeto de Regulamento que visa definir os conteúdos mínimos a dominar pelos colaboradores de intermediários
financeiros que prestam serviços de consultoria para investimento ou dão informações a investidores sobre
produtos financeiros e serviços de investimento, principais ou auxiliares (as respostas a esta consulta devem ser
submetidas à CMVM até ao dia 2 de agosto de 2017) - DOC

RELATÓRIOS
Relatório Anual da CMVM 2016 - DOC
Relatório Anual de Supervisão da Atividade de Análise Financeira - 2016 - DOC

CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
Semana Mundial do Investidor (World Investor Week 2017) - DOC
Nova Estrutura Orgânica da CMVM - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 1.º Trimestre de 2017 - DOC
Indicadores de síntese do mercado de capitais português – Junho de 2017 - DOC
Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - Maio 2017 - DOC
Estatísticas trimestrais sobre gestão de ativos - 1.º trimestre de 2017 - DOC

BANCO DE PORTUGAL
CONSULTAS PÚBLICAS
Consulta Pública n.º 1/2017, de 7 de Junho
Opções conferidas ao Estado Português pela Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de novembro, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (DSP2) - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Sistema Bancário Português - 1.º trimestre de 2017 - DOC
Relatório de Estabilidade Financeira - Junho 2017 - DOC
Boletim Oficial - Junho 2017 - DOC
Boletim Económico - Junho 2017 - DOC
Tem uma empresa? O Banco de Portugal tem informação para si - Junho 2017 - DOC
Interpretação do seu mapa da central de responsabilidades de crédito - Junho 2017 - DOC

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
Comunicado - Banco de Portugal aprova a utilização de videoconferência para a abertura de contas de depósito
bancário exclusivamente através de canais digitais - 28 de Junho - DOC
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Intervenção inicial do Administrador Luís Máximo dos Santos na audição na Comissão de Orçamento, Finanças e
Modernização Administrativa - 27 de Junho - DOC
Intervenção do Vice-Governador Pedro Duarte Neves na Conferência “Meet the Market – The uses of LEI” - 21 de
Junho - DOC
Comunicado sobre a venda do Banco Popular Portugal - 7 de Junho - DOC
Intervenção inicial do Governador do Banco de Portugal na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à
atuação do XXI Governo Constitucional no que se relaciona com a Administração da CGD - 5 de Junho - DOC
Intervenção do Governador do Banco de Portugal na Conferência Anual do Centro de Investigação em Regulação
e Supervisão do Setor Financeiro (CIRSF) sobre “Evolução do quadro regulatório, estabilidade financeira e
desenvolvimento económico” - 1 de Junho - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Empréstimos e depósitos bancários - Abril de 2017 - DOC
Dívida pública - Abril de 2017 - DOC
Endividamento do setor não financeiro - Abril de 2017 - DOC
Financiamento das Administrações Públicas - Abril de 2017 - DOC
Balança de pagamentos - Abril de 2017 - DOC
Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - Abril de 2017 - DOC
Emissões de títulos - Abril de 2017 - DOC
Taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores - 3.º Trimestre 2017 - DOC

5

RegulatoryUpdate
Julho2017

LEGISLAÇÃO EUROPEIA
EUROPEAN COMMISSION
CAPITAL MARKETS UNION
Mid Term Review, June 8 – DOC
Q&A on the Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan, (versão em língua portuguesa), June 8 –
DOC
Capital Markets Union Building on the first round of achievements, June 8 – DOC
Capital Markets Union EU reaches agreement on reviving securitisation market, May 30 – DOC
Capital Markets Union Commission launches a new pan-European personal pensions (PEPP) label to help
consumers save for retirement, June 29 – DOC

REGULATION
Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) No 151/2013 of 19
December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, June
29 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 laying down implementing technical standards with
regards to the procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European
Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) n.º 596/2014 of the European Parliament
and of the Council, (versão em língua portuguesa), June 29 – DOC
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1018 amending Regulation (EU) 648/2012 of the European
Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the
list of exempted entities, June 29 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1147 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368
establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the
European Parliament and of the Council, (versão em língua portuguesa), June 28 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1111 laying down implementing technical standards with
regard to procedures and forms for submitting information on sanctions and measures in accordance with Directive
2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (versão em língua portuguesa), June 22 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1110 laying down implementing technical standards with
regard to the standard forms, templates and procedures for the authorisation of data reporting services providers
and related notifications pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on
markets in financial instruments, (versão em língua portuguesa), June 22 – DOC
Commission Proposal for a Regulation amending the European Market Infrastructure Regulation (EMIR) as
regards the procedures and authorities involved for the authorisation of central counterparties (CCPs) and
requirements for the recognition of third-country CCPs, June 13 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/988 laying down implementing technical standards with regard
to standard forms, templates and procedures for cooperation arrangements in respect of a trading venue whose
operations are of substantial importance in a host Member State, (versão em língua portuguesa), June 13 – DOC
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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/981 laying down implementing technical standards with regard
to standard forms, templates and procedures for the consultation of other competent authorities prior to granting an
authorisation in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council, (versão em
língua portuguesa), June 10 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/980 laying down implementing technical standards with regard
to standard forms, templates and procedures for cooperation in supervisory activities, for on-site verifications, and
investigations and exchange of information between competent authorities in accordance with Directive 2014/65/
EU of the European Parliament and of the Council, (versão em língua portuguesa), June 10 – DOC
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 amending Regulation (EU) 648/2012 of the European
Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the
list of exempted entities, (versão em língua portuguesa), June 10 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/954 on the extension of the transitional periods related to own
funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No
648/2012 of the European Parliament and of the Counci,l (versão em língua portuguesa), June 7 – DOC
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/953 laying down implementing technical standards with regard
to the format and the timing of position reports by investment firms and market operators of trading venues
pursuant to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial
instruments, (versão em língua portuguesa), June 7 – DOC

CONSULTATIONS
Public consultation on the targeted revision of EU consumer law directives, June 30 – DOC
Public consultation on the implementation of the Atlantic action plan, June 29 - DOC
Public consultation on a draft Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565
(MiFID2 Delegated Regulation) with respect to the systematic internaliser definition, June 19 - DOC

OPINIONS, SPEECHES, OTHER
Brexit - UK’s withdrawal from the EU, June 23 – DOC
Feedback statement on the public consultation on the operations of the European Supervisory Authorities having
taken place from 21 March to 16 May 2017, June 20 - DOC
Speech - Read-out of the College meeting and press conference by Vice-President Valdis DOMBROVSKIS on the
Commission's proposal to amend the European Market Infrastructure Regulation (EMIR), June 13 – DOC

EUROPEAN COUNCIL AND EUROPEAN PARLIAMENT
Decision on the procedure for relocation of EU agencies currently located in the UK, June 22 - DOC
Directive (EU) 2017/1132 relating to certain aspects of company law, (versão em língua portuguesa), June 14 –
DOC
Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted
to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, (versão em língua portuguesa), June 14 DOC
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Council Decision (EU) 2017/985 giving notice to Portugal to take measures for the deficit reduction judged
necessary in order to remedy the situation of excessive deficit (versão em língua portuguesa), June 6 – DOC
Directive (EU) 2017/828 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder
engagement (versão em língua portuguesa), May 17 – DOC

ESAS - JOINT COMMITTEE OF THE THREE EUROPEAN SUPERVISORY
AUTHORITIES
Final Guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT), June 26 - DOC
Central contact point standards in fight against financial crime, June 26 - DOC

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
MIFID II E MIFIR - MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE AND REGULATION
Opinion on ancillary activity – market size calculation, July 6 - DOC
Statement on preparatory work of the European Securities and Markets Authority in relation to CFDs, binary
options and other speculative products, June 29 - DOC
Final Guidelines on Circuit Breakers Under MiFID II (versão em língua portuguesa), June 27 - DOC
Letter on update of MiFID II Implementation, IT projects, June 19 - DOC
Q&A on the implementation of investor protection topics under MiFID II/ MiFIR, June 6 - DOC
Final Report on product governance guidelines under the MiFID II regarding the target market assessment by
manufacturers and distributors of financial products, June 2 - DOC

CSDR - CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY REGULATION
Guidelines on CSD participants default rules and procedures (versão em língua portuguesa), June 8 - DOC
Guidelines on access by a CSD to the transaction feeds of CCPs and trading venues (versão em língua
portuguesa), June 8 - DOC
Q&A on practical questions regarding the implementation of Central Securities Depositories Regulation (CSDR),
June 2 - DOC
Guidelines on the process for the calculation of the indicators to determine the most relevant currencies in which
settlement takes place, June 1 - DOC
Guidelines on the process for the calculation of the indicators to determine the substantial importance of a CSD for
a host Member State, June 1 - DOC

MAR - MARKET ABUSE REGULATION
Q&A Updated document, July 6 - DOC
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CONSULTATIONS
Consultation Paper on the evaluation of certain elements of the Short Selling Regulation, July 7 - DOC

OPINIONS
Public Statement on preparatory work of the European Securities and Markets Authority in relation to CFDs,
binary options and other speculative products, June 29 - DOC
Opinion on CNVM emergency measure under the short selling regulation, June 12 - DOC
Opinion setting out general principles aimed at fostering consistency in authorisation, supervision and enforcement
related to the relocation of entities, activities and functions from the United Kingdom, May 31 - DOC

RESPONSES
Response to the European Commission consultation paper on “Fintech: a more competitive and innovative
financial sector”, June 7 - DOC

SPEECHES
Speech Steven Maijoor, “Looking to the future” - Futures Industry Association IDX Conference, London, June 7 DOC

OTHER
ESMA Annual Report 2016 - DOC
Risk Dashboard for the first quarter of 2017, June 2017 - DOC
Selection procedure to recruit Policy Officers, and establish a list of suitable candidates, which can be employed
across ESMA, June 6 - DOC
Methodological Framework developed to promote convergence in relation to the supervision of critical
benchmarks, June 2 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
REPORTS
EBA Annual Report 2016 - DOC
Report on innovative uses of consumer data by financial institutions, June 28 - DOC

OTHER
Opinion in response to the European Commission intention to amend the EBA Technical Standards for open and
secure electronic payments under the PSD2, June 29 - DOC
Consultation Paper on central contact points under the revised Payment Services Directive (PSD2), June 29 DOC
Discussion Paper on the treatment of structural FX, June 22 - DOC
2016 CVA risk monitoring exercise, June 21 - DOC
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Public Hearing to update on progress over investment firms new prudential regime, June 13 - DOC
List of ITS validation rules, June 9 - DOC
Discussion on 2018 EU-wide stress test methodology - Draft Methodological Note, June 7 - DOC
Discussion on 2018 EU-wide stress test methodology - 2018 EU-wide stress test-Draft Templates, June 7 - DOC

EIOPA - EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS
AUTHORITY
Annual Report 2016 - DOC
Financial Stability Report - June 2017 - DOC

ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK
Recommendation sent to the Council of the EU on the amend of Article 22 of the Statute of the European System
of Central Banks and of the European Central Bank, June 22 - DOC
Service for the settlement of instant payments, June 22 - DOC
Agreement on emergency liquidity assistance, May 17 - DOC

FSB - FINANCIAL STABILITY BOARD
Report on Climate-Related Financial Disclosures, June 29 - DOC
Progress Report on implementation - OTC Derivatives Market Reforms, June 29 - DOC
Report on FSB members’ plans to address legal barriers to reporting and accessing OTC derivatives trade data,
June 29 - DOC
Report on FinTech and Financial Stability, June 27 - DOC

BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
BIS Annual Report, June 25 - DOC
Speech - Fernando Restoy, Chairman of FSI (Financial Stability Institute) - "Banking Regulation and Supervision
After the Crisis – Where Are We Now, and What Lies Ahead?" at the CIRSF Annual International Conference in
Lisbon, June 1 - DOC
Speech - Andreas Dombret speaks on European Supervision and International Regulation, May 15 - DOC

IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS
Consultative document - Criteria for identifying simple, transparent and comparable short-term securitisations,
July 5 - DOC
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Framework for supervisory stress testing of central counterparties, June 28 - DOC
Consultative Report on harmonisation of critical OTC derivatives data elements (other than UTI and UPI) – third
batch, June 27 - DOC
Report examining the regulation of individual conduct in wholesale markets, June 2017 - DOC
Report on order routing incentives, June 2017 - DOC
Objectives and Principles of Securities Regulation, May 2017 - DOC

FATF - FINANCIAL ACTION TASK FORCE
Public Consultation on the Draft Guidance for Private Sector Information Sharing, June 29 - DOC

FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Annual Report 2016, July 5 - DOC
Annual Competition Report 2016/17, July 5 - DOC
Annual Diversity Report 2016/17, July 5 - DOC
Annual Anti-money Laundering Report 2016/17, July 5 - DOC
Enforcement annual performance account 2016/17, July 5 - DOC
Policy Statement II on Markets in Financial Instruments Directive II Implementation, July 3 - DOC
Final Report into asset management sector, June 28 - DOC

DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX
German Corporate Governance Code - English Version - Junho 2017 - DOC

11

RegulatoryUpdate
Julho2017

JURISPRUDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão n.º 280/2017 do Tribunal Constitucional, de 6 de Junho
Na sua sessão plenária de 6 de junho de 2017, o Tribunal Constitucional apreciou um pedido de fiscalização
abstrata sucessiva formulado pelo representante do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional,nos termos
do artigo 82.º da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional, aprovada pela Lei n.º
28/82, de 15 de novembro (LTC), tendo decidido:
Declarar inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma que determina que a "reclamação da nota
justificativa está sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota", constante do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º
419-A/2009, de 17 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 82/2012, de 19 de março, por violação da reserva
de competência legislativa da Assembleia da República, constante do artigo 165.º, n.º 1, alínea b) , em conjugação
com o n.º 1 do artigo 20.º, ambos da Constituição da República Portuguesa - DOC
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 8 de Junho
(sobre o dever de informação do intermediário financeiro)
I - No caso de testemunha - aliás também arrolada pelos próprios apelantes - no decurso do seu depoimento na
audiência em que estavam presentes os mandatários das partes, ter infringindo o dever de sigilo que sobre ela
impenderia, logo os apelantes deveriam ter suscitado tal questão, susceptível de ser enquadrada como uma
nulidade processual; nada tendo sido dito é intempestiva a invocação da questão em alegação do recurso
interposto.
II - Ao contrário do que os AA. afirmaram eles não convencionaram com o R. a constituição de depósito(s) a prazo
com uma taxa de 6,75% ao ano; o que acordaram com o R. foi a constituição de dois depósitos a prazo, em duas
datas diferentes, com diferentes prazos e taxas de juro diferentes, enquanto decidiam em que títulos investir. Foi
por determinação dos AA., que aqueles depósitos foram liquidados em determinada data (a previsão das partes
era a de que os mesmos subsistiriam enquanto os AA. decidiam em que títulos investir), para que com os
respectivos valores fossem adquiridos os 890 títulos KB.
III - O R. com a quantia que teria de restituir aos AA., seguindo as ordens dos mesmos AA., procedeu à compra
dos títulos - actuando na qualidade de intermediário financeiro; não tinha, pois, já nada a restituir-lhes no âmbito
de um contrato de depósito a prazo.
IV - Na versão do CVM anterior às alterações decorrentes do dl 357-A/2007, de 31-10, da falta de redução a
escrito das "ordens" por parte do intermediário financeiro não resultava a sua nulidade e a "ordem" verbal podia
ser provada por qualquer meio probatório legalmente admissível.
V - Os deveres de informação dos intermediários financeiros visam, a título principal, apoiar os clientes para que
estes possam tomar decisões de investimento esclarecidas e informadas.
VI - No âmbito da violação de deveres de informação a culpa presume-se - mas, quanto aos demais pressupostos
da responsabilidade civil caberia aos AA. invocá-los e demonstrá-los; desde logo, o facto ilícito teria de ser
provado, pelos AA. (não se presumindo) não havendo os AA., todavia, demonstrado a violação dos deveres de
informação em causa - DOC
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PAPERS E OUTROS DOCUMENTOS
CFP - CONSELHO DE FINANÇAS PÚBLICAS
Publicações Ocasionais: A Política Orçamental no Quadro da Política Económica, Teodora Cardoso, 6 de Julho DOC
Publicações Ocasionais: Baixa produtividade: afetação de recursos e obstáculos ao crescimento das empresas
na economia portuguesa, Bruno Trancoso da Rocha, 6 de Julho - DOC
Análise da Execução Orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações em 2016, 8 de Junho
- DOC

UTAO - UNIDADE TÉCNICA DE APOIO ORÇAMENTAL
Nota Mensal sobre a Dívida Pública - Maio 2017 - DOC

OCDE
2017 Global Forum on Responsible Business Conduct - All documents, June 29 - DOC
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