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Instrução Revogadora.

Apresentação
O Boletim Oficial do Banco de Portugal, previsto no n.º 3 do artigo 59.º da sua Lei Orgânica, em formato eletrónico a partir de janeiro de 2012, tem como objetivo divulgar
os diplomas normativos designados por Instruções, produzidos no exercício da sua
competência regulamentar.
Acessoriamente, esta publicação reúne e
disponibiliza os Avisos do Banco de
Portugal (sempre publicados no Diário da
República), as Cartas Circulares tidas como
relevantes, bem como outras informações.
A sua periodicidade é mensal, sendo disponibilizado ao dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, em www.bportugal.pt. Excecionalmente serão publicados
suplementos sempre que o caráter urgente,
quer de Instruções, quer de outros atos que
por lei devam ser publicados, o justifique.
Para além do Boletim Oficial, o Banco de Portugal disponibiliza um Manual de Instruções,
constituído pela totalidade das Instruções
em vigor, consultável em Legislação e Normas – SIBAP.
O Boletim Oficial eletrónico contém:
• Instruções
Atos regulamentares do Banco de
Portugal designados por Instruções, numeradas sequencialmente dentro do ano

a que respeitam, classificadas tematicamente.
• Avisos do Banco de Portugal
Publicados em Diário da República.
• Cartas Circulares
Emitidas pelo Banco de Portugal e que,
apesar do seu conteúdo não normativo,
se entende dever ser objeto de divulgação alargada.
• Informações
Selecionadas e cujo conteúdo justifica a
sua inclusão no Boletim, numa perspetiva
de compilação e difusão mais generalizada, designadamente:
– Comunicados do Banco de Portugal e
do Banco Central Europeu;
– Lista das Instituições de Crédito, Sociedades Financeiras, Instituições de Pagamento
e
Instituições
de
Moeda Eletrónica registadas no
Banco de Portugal;
– Seleção de referências e resumos de
legislação nacional e comunitária respeitante a matérias que se relacionam
com a atividade das Instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.
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Índice
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Texto da Instrução
Revogação da Instrução n.º 7/2014, publicada no Boletim Oficial do Banco de Portugal
n.º 6, de 16 de junho de 2014 referente a depósitos de retalho sujeitos a diferentes saídas para efeitos
de reporte de liquidez.
Assunto:

O Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013
relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento
(“Regulamento n.º 575/2013”) introduziu a exigência de aplicação de um requisito de cobertura de
liquidez, a implementar, de forma faseada, a partir de 2015.
No entanto, o Regulamento referido estabeleceu nos n.ºs 1 e 2 do artigo 421.º exigências de
reporte específicas para saídas relativas aos depósitos de retalho, cabendo à Autoridade Bancária
Europeia (“EBA”) emitir orientações sobre os critérios para determinar as condições de aplicação
daquelas exigências no que se refere à identificação dos depósitos de retalho sujeitos a diferentes
saídas e as definições desses produtos para efeitos de reporte de liquidez.
A 6 de dezembro de 2013 a EBA publicou as Orientações relativas a depósitos de retalho sujeitos a
diferentes saídas para efeitos de reporte de liquidez (EBA/GL/2013/01), tendo o Banco de Portugal
implementado as mesmas por via da Instrução n.º 7/2014 publicada no Boletim Oficial do Banco de
Portugal n.º 6, de 16 de junho de 2014 (“Instrução n.º 7/2014”).

Mod. 99999940/T – 01/14

Nos termos do artigo 460.º do Regulamento (UE) n.º 575/2013 a Comissão pode, por ato delegado,
especificar em detalhe o requisito previsto no artigo 412.º n.º 1 referente ao requisito de cobertura de
liquidez, o que veio a ocorrer através do Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão, de 10 de
outubro de 2014 que complementa o Regulamento (UE) n.º 575/2013, do Parlamento Europeu e do
Conselho, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito
(“Regulamento Delegado (UE) 2015/61”).
Com a entrada em vigor do Regulamento Delegado (UE) 2015/61 as matérias que eram
anteriormente cobertas pelas Orientações da EBA relativas a depósitos de retalho sujeitos a diferentes
saídas para efeitos de reporte de liquidez (EBA/GL/2013/01) passaram a ser reguladas por aquele
instrumento deixando assim as referidas Orientações de ser aplicáveis, operando-se igualmente a
revogação tácita da Instrução n.º 7/2014.

Instrução n.o 2/2018 BO n.o 1/2018 2.º Suplemento • 2018/01/29
Temas Supervisão :: Normas Prudenciais

..................................................................................................................................................................................................

Nessa senda, a 27 de novembro de 2017 a EBA emitiu um comunicado de revogação expressa das
Orientações referidas uma vez que as mesmas foram substituídas pelo Regulamento Delegado (UE)
2015/61, no que diz respeito ao requisito de cobertura de liquidez para as instituições de crédito.
Tendo a Instrução n.º 7/2014 como único objeto assegurar a implementação das Orientações
referidas, já expressamente revogadas, razões de segurança e certeza jurídica justificam a revogação
expressa da Instrução.
Assim, o Banco de Portugal, no uso das competências que lhe são conferidas pelo artigo 17.º da sua
Lei Orgânica, aprovada pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, determina o seguinte:
Artigo 1.º
Norma revogatória
É revogada a Instrução n.º 7/2014, publicada no Boletim Oficial do Banco de Portugal n.º 6, de 16
de junho de 2014 que implementa as Orientações da Autoridade Bancária Europeia relativas a
depósitos de retalho sujeitos a diferentes saídas para efeitos de reporte de liquidez (EBA/GL/2013/01).
Artigo 2.º
Entrada em vigor
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A presente Instrução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
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