
DEZEMBRO DE 2022

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

– SUMÁRIO MENSAL –

https://espanhaassociados.pt/


Lei n.º 23-A/2022
9 DE DEZEMBRO DE 2022

Transpõe a Directiva (UE) 2019/878, relativa ao acesso à actividade bancária e supervisão
prudencial, e a Directiva (UE) 2019/879, relativa à recuperação e resolução de instituições de
crédito e empresas de investimento, alterando o Regime Geral das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras, o Código dos Valores Mobiliários e legislação conexa.
Disponível aqui

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-a-2022-204552612
https://espanhaassociados.pt/


Lei n.º 24-D/2022 

Orçamento de Estado

Orçamento de Estado para 2023. Não se prevê o prolongamento do adicional ao Imposto do Selo (IS) no
Crédito ao Consumo.
Disponível aqui

30 DE DEZEMBRO DE 2022

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/24-d-2022-205557192
https://espanhaassociados.pt/


Decreto-Lei n.º 82/2022
6 DE DEZEMBRO DE 2022

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de Abril de 2019, relativa aos requisitos de acessibilidade de produtos e serviços,
estabelecendo as disposições aplicáveis para garantir a sua adequação em território nacional,
de modo a contribuir para o bom funcionamento do mercado interno e facilitar a resposta às
necessidades específicas das pessoas com deficiência, e pessoas com limitações funcionais.
Disponível aqui

Requisitos de acessibilidade de produtos e serviços

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/82-2022-204379872
https://espanhaassociados.pt/


Carta Circular BdP CC/2022/00000037

Remuneração

Vem informar sobre a publicação das novas Orientações da EBA relativas ao exercício de recolha de
informação sobre os colaboradores que auferem remunerações elevadas (EBA/GL/2022/08), que entrarão
em vigor no próximo dia 31 de Dezembro e que revogarão as Orientações da EBA EBA/GL/2014/07.
Disponível aqui

5 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/cartacircular/cc202200000037
https://espanhaassociados.pt/


Consulta Pública da EBA CP/2022/13

PBC/FT

Consulta Pública da EBA referente à alteração das Orientações EBA/2021/02 sobre a diligência relativa a
clientes e os factores que as instituições de crédito e financeiras devem considerar ao avaliar o risco
BC/FT associado a relações comerciais individuais e transacções ocasionais, e das Orientações sobre
políticas e controlos para a gestão eficaz dos riscos BC/FT ao fornecer acesso a serviços financeiros ao
abrigo da Directiva (UE) 2015/849 (AMLD IV).
Disponível aqui

6 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking
https://espanhaassociados.pt/


Instrução BdP n.º 18/2022 

Fundo de Garantia de Depósitos

Fixa em 0,0018% a taxa contributiva de base para determinação da taxa de cada instituição, bem como o
valor da contribuição mínima para o Fundo de Garantia de Depósitos a realizar pelas instituições
participantes (1200 euros) no ano de 2023. Determina que as instituições de crédito participantes não
podem substituir a sua contribuição anual por compromissos irrevogáveis de pagamento.
Disponível aqui

15 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/instrucao/182022
https://espanhaassociados.pt/


Instrução BdP n.º 19/2022 

Fundo de Resolução

Fixa em 0,029% a taxa base para a determinação das contribuições periódicas para o Fundo de Resolução
no ano de 2023.
Disponível aqui

15 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/instrucao/192022-0
https://espanhaassociados.pt/


Consulta Pública BdP n.º 10/2022 

Comparador de Comissões

Consulta pública, até 31 de Janeiro de 2023, referente ao projecto de instrução com o objectivo de reforçar
a informação sobre comissões divulgada no Comparador de Comissões e alterar as regras que
enquadram o reporte dessa informação por parte dos prestadores de serviços de pagamento, revogando
a Instrução n.º 19/2018.
Disponível aqui

22 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-102022-projeto-de-instrucao-relativa-prestacao
https://espanhaassociados.pt/


Consulta Pública BdP n.º 11/2022 
Agentes e Distribuidores de Instituições de Pagamento e Instituições de Moeda
Electrónica

Consulta pública, até 7 de Fevereiro de 2023, um projecto de instrução (e respectiva nota justificativa)
destinado a regulamentar o procedimento aplicável ao registo junto do Banco de Portugal a agentes e
distribuidores de Instituições de Pagamento e Instituições de Moeda Electrónica.
Disponível aqui

27 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-112022-procedimento-de-registo-de-agentes-e
https://espanhaassociados.pt/


Consulta Pública BdP n.º 12/2022 

Depósito e levantamento de notas no Banco de Portugal

Consulta pública, até 7 de Fevereiro de 2023, um projecto de instrução relativa a operações de depósito e
levantamento de notas e moedas metálicas de euro no Banco de Portugal.
Disponível aqui

27 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-122022-projeto-regulamentar-em-materia-de
https://espanhaassociados.pt/


Parecer da EBA

Transparência | Produtos de Retalho

Parecer da Autoridade Bancária Europeia (EBA), sobre a transparência e o nível das comissões e encargos
cobrados pelas instituições financeiras sobre os produtos bancários de retalho comercializados na UE.
Disponível aqui

14 DE DEZEMBRO DE 2022

https://www.eba.europa.eu/%E2%80%8Beba-publishes-its-first-thematic-review-transparency-and-level-fees-and-charges-retail-banking
https://espanhaassociados.pt/


Norma Regulamentar da ASF n.º 12/2022-R

ASF | REQUISITOS FORMAÇÃO PDEDS

Altera a Norma Regulamentar n.º 6/2019-R, de 3 de Setembro, que regulamenta a matéria da
qualificação adequada, formação e aperfeiçoamento profissional contínuo no âmbito do regime jurídico
da distribuição de seguros e de resseguros.
Disponível aqui

29 DE NOVEMBRO DE 2022

https://www.asf.com.pt/Biblioteca/Catalogo/winlibsrch.aspx?lang=&cap=8&skey=&thes0=566%2c2715&pesq=8&ckthes=on&ckbo=on&dtype=basic&guid=%7b5B467550-AC7B-4F1B-96B9-A455B8F39B99%7d&doc=32119
https://espanhaassociados.pt/


Para informação adicional, contacte:

João Espanha, Partner
joao.espanha@espanhaassociados.pt

Leonor Futscher de Deus, Senior Associate Lawyer
Leonor.deus@espanhaassociados.pt

Filipe Ravara, Associate Lawyer
Filipe.ravara@espanhaassociados.pt

Tel: + (351) 21 353 8705
www.espanhaassociados.pt

A presente informação destina-se a ser distribuída pelos associados da ASFAC e a informação
nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de apoio a uma
decisão sem acompanhamento profissional qualificado.
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