Relatório da Consulta Pública n.º 4/2021
PROJETO DE AVISO QUE REGULAMENTA OS ELEMENTOS E INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER COMUNICADOS AO
BANCO DE PORTUGAL NO ÂMBITO DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AQUISIÇÃO, AUMENTO OU DIMINUIÇÃO
DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

I.

ENQUADRAMENTO

A revisão do regime atualmente previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2010
revelou-se necessária em resultado da evolução significativa do contexto legal e regulamentar do
regime de comunicação de participações qualificadas, em particular das regras relativas à
apreciação e cooperação, designadamente na sequência da transposição da Diretiva 2013/36/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, e da entrada em funcionamento
do Mecanismo Único de Supervisão. Volvidos mais de dez anos sobre a aprovação do referido
Aviso, justifica-se igualmente a atualização do regime à luz do previsto nas Orientações Conjuntas
relativas à avaliação prudencial das aquisições e dos aumentos de participações qualificadas em
entidades do setor financeiro aprovadas pelas Autoridades Europeias de Supervisão do Setor
Financeiro, bem como clarificar os requisitos atualmente já considerados no âmbito deste tipo
de processos pelo supervisor, tendo em consideração a experiência acumulada em resultado da
aplicação do Aviso n.º 5/2010 e as oportunidades de melhoria identificadas ao longo do tempo.
Neste contexto, o Banco de Portugal colocou em consulta pública, entre 15 de julho e
26 de agosto de 2021, um projeto de Aviso que visa revogar e substituir o Aviso do Banco de
Portugal n.º 5/2010. A consulta pública do projeto de Aviso foi publicada no suplemento do
Boletim Oficial n.º 7/2021, de 15 de julho de 20211 e no Sítio Institucional do Banco de Portugal2.

II.

CONSULTA PÚBLICA

Não foram recebidos quaisquer comentários no decurso do processo de consulta
pública, pelo que não se introduziram quaisquer alterações de relevo na versão final do Aviso.
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Cf. https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_7_2021.pdf.
Cf. https://www.bportugal.pt/comunicado/consulta-publica-do-banco-de-portugal-no-42021-elementos-einformacoes-comunicar-ao-banco-0.
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