
Instruções do Banco de Portugal 
 
 
Instrução nº 17/2010 
 
 
ASSUNTO: Comunicação das operações de transferência para jurisdições offshore 
 
 
 
Considerando a necessidade de dispor de informação sistematizada sobre o cumprimento do nº 3 do 
artigo 118.º - A do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro, o Banco de Portugal, no uso da 
competência que lhe é conferida pelo artigo 17.º da sua Lei Orgânica e tendo em conta o disposto no 
nº 1, alíneas b) a e) do artigo 120.º do mesmo Regime Geral determina o seguinte: 
 
1. As instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal com base na sua situação financeira 
consolidada nos termos do Aviso nº 8/94, devem remeter ao Banco de Portugal a informação prevista 
no nº 3 do artigo 118.º - A do RGICSF, abrangendo todas as entidades incluídas no perímetro de 
supervisão prudencial. 
 
2. As entidades habilitadas a realizar operações de transferência e não integradas no reporte previsto 
no número anterior, devem remeter ao Banco de Portugal a informação prevista no nº 3 do  
artigo 118.º - A do RGICSF. 
 
3. As entidades referidas nos números 1 e 2 devem dispor de informação actualizada e completa sobre 
todas as transferências abrangidas pelos números 3 e 4 do artigo 118.º - A do RGICSF. 
 
4. As entidades referidas nos números 1 e 2 devem remeter ao Banco de Portugal os elementos 
informativos que constam do anexo a esta Instrução, relativamente a cada operação de transferência 
abrangida pelo artigo 118.º - A do RGICSF. 
 
5. Os elementos informativos a que se refere o nº 4 devem ser remetidos ao Banco de Portugal até ao 
final do mês seguinte a cada trimestre, abrangendo todas as operações realizadas ao longo desse 
trimestre. 
 
6. Sem prejuízo do número anterior, o primeiro envio de informação deverá ser realizado até 31 de 
Outubro de 2010 e abranger todas as operações de transferência realizadas entre 22 de Junho de 2009 
e 30 de Setembro de 2010. 
 
7. Os elementos informativos a que se refere a presente Instrução devem ser fornecidos ao Banco de 
Portugal através do sistema de comunicação electrónica BPnet, criado pela Instrução nº 30/2002, 
publicada no BO nº 10, de 15 de Outubro, de acordo com as especificações técnicas a divulgar através 
de carta circular. 
 
8. A presente Instrução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 


