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PREFÁCIO

Portugal e o mundo estão sob uma emergência de múltiplas dimen-
sões: sanitária, financeira, económica e empresarial. A este momento da 
História já lhe chamaram tsunami. Outros garantem que estamos em 
«guerra». Abstenho-me de classificá-lo, mas concordo que é devastador e 
também acredito que é uma batalha. Perante um inimigo invisível. Sem 
armas. Sem fim à vista. O que posso garantir é que estamos perante 
um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. É bem verdade que 
ninguém estava preparado para o efeito destruidor e paralisante que 
o novo coronavírus está a ter na sociedade e na economia um pouco 
por todo o mundo. 

A estrutura social está a ser corroída, as interações humanas frag-
mentadas e as economias sufocadas. Os tempos são, pois, de desorien-
tação, de adaptação e de provação.  É em períodos de desnorte que são 
necessárias – mais do que nunca – as bússolas. E, arrisco dizer, só uma 
não chegará. O guia que tem nas mãos é um importante instrumento 
de orientação para contornar a imensidão de problemas que nos obs-
taculizam o caminho. E, principalmente, aponta soluções. A lógica que 
os autores deste guia quiseram fazer prevalecer é a de prevenir, em 
vez de remediar. Foca-se nas questões da reestruturação, revitaliza-
ção e recuperação de empresas. Nos chamados três “R” que, no fundo, 
são o busílis da questão para evitar que milhares de empresas deste 
país – especialmente as que constituem as pequenas e microempresas 
– não voltem a abrir portas, atirando famílias e trabalhadores para o 
desemprego. Esmiúça também, para além dos apoios governamentais 
a empresas e empresários, aspetos jurídicos e financeiros de grande 
importância para evitar, a tempo, a ameaça de morte prematura.

Este «Guia RRR», para além de ser de extrema oportunidade, é de 
leitura obrigatória, tanto para empresários como para contabilistas 
certificados, atores que têm estado na linha da frente do combate e que 
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têm sabido resistir, estoicamente, às ondas de choque desta crise que 
emergiu diante dos nossos olhos sem aviso prévio.

O vírus está e permanecerá durante mais algum tempo entre nós, 
avisam os epidemiologistas. Ser responsáveis e proteger-nos a nós e 
aos outros é o que nos compete. Contudo, temos na nossa mão o poder 
de erradicar o vírus da massiva extinção empresarial.  Ainda vamos a 
tempo, e este guia, da autoria de quatro prestigiados advogados, é mais 
um contributo para um objetivo que deve ser uma urgência nacional. 

Paula Franco
Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados



INTRODUÇÃO

A presente publicação não é um manual para a recuperação de 
empresas. Seria hercúleo, e, antes de mais, imprudente, procurar 
cristalizar todos os caminhos possíveis na complexa e multidiscipli-
nar tarefa de devolver ao mercado uma empresa que se debate com 
uma situação económica difícil ou com uma situação de insolvência, 
iminente ou atual. Pelo contrário, o que aqui se procura é sistematizar 
um guia prático, com matérias relativas a medidas de reestruturação, 
revitalização e recuperação de empresas – Guia RRR de Empresas 
–, suscetível de munir o leitor dos instrumentos jurídico-normativos 
considerados típicos na abordagem dos procedimentos e processos cujo 
principal objetivo é a viabilização da empresa.

Procura-se, pois, apontar as direções possíveis de viabilização da 
empresa através da implementação de medidas extrajudiciais ou ju-
diciais, em moldes que se pretendem abstratos, pois que o caminho é, 
necessariamente, diferente e atípico, no diálogo com cada um dos casos 
concretos eventualmente sujeitos à nossa apreciação.

Realça-se, assim, por via eminentemente extrajudicial, a reestrutu-
ração de créditos, o regime extrajudicial de recuperação de empresas 
(RERE) e, já com maior ou menor vertente judicial, o Processo Extraor-
dinário de Viabilização de Empresas (PEVE) e o Processo Especial de 
Revitalização (PER), a fim de, sempre que possível, evitar a última e 
derradeira medida judicial – a recuperação de empresa em sede de 
insolvência através de um plano de recuperação, caminho último para 
se evitar a sua liquidação em insolvência.

Com efeito, a realidade confirma que a submissão das empresas a 
processo de insolvência funciona, na maior parte das vezes, como uma 
“arma de destruição”, uma vez que, com as deficiências económico-
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-financeiras que já apresenta, a possibilidade da sua recuperação e 
pagamento dos créditos reclamados é muito reduzida. Sobretudo no 
momento atual, atendendo aos efeitos económicos e financeiros que a 
doença Covid-19 tem provocado nas empresas, é urgente as mesmas 
encontrarem e adotarem medidas que permitam a sua viabilização, 
antes de chegar a esta situação limite.

Com o enunciado propósito de fornecer ao leitor um guia de pendor 
prático, a presente publicação inicia-se com um conjunto de textos in-
trodutórios incluídos na Parte I, designada “Parte Geral”, que abrange 
matérias de enquadramento geral (“Noções Gerais”) sobre a empresa e 
o seu financiamento, algumas medidas governamentais de apoio às em-
presas, decorrente da Covid-19, e matérias que realçam a necessidade 
de recuperação preventiva e de reequilíbrio financeiro das empresas. 
Esta Parte I começa por cimentar conceitos e desenhar uma aborda-
gem estruturada, ainda que sumária, onde se chama a atenção para a 
situação de “crise” (económico-financeira) na empresa, a necessidade da 
sua superação, e os meios de financiamento disponíveis para o efeito. 
Assim, abrimos a porta a uma melhor compreensão dos instrumentos 
de viabilização da empresa, apresentados na Parte II, que podem ser 
por via extrajudicial ou judicial. 

Com efeito, atendendo às vias possíveis de solução, as empresas 
podem recuperar a sua viabilidade por via da adoção de medidas 
de reestruturação de créditos, de revitalização e de recuperação de 
empresas ali apresentados, onde, sem prejuízo da importância que a 
reestruturação de créditos tem como instrumento autónomo, ou que 
pode ser implementado no bojo dos demais, relevam os instrumentos 
incorporados no ordenamento jurídico português, de recuperação e de 
revitalização empresarial, quais sejam o procedimento extrajudicial de 
recuperação de empresas (RERE) e o processo especial de revitalização 
(PER), tendo sempre como última medida a implementar a recuperação 
em processo de insolvência, por via da implementação de um plano 
de recuperação/plano de insolvência. Transitoriamente e, pelo menos 
até 31 de dezembro de 2021, para combater os efeitos da pandemia 
COVID 19, o legislador colocou à disposição o processo extraordinário 
de viabilização de empresas – PEVE. 

Adicionalmente, dada a importância do tema, incluímos, ainda, 
considerações sobre a eficiência fiscal na revitalização e recuperação 
de empresas, o Fundo de Garantia Salarial, sobre a regularização de 
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dívidas ao Estado, realçando, ainda, neste âmbito, a responsabilidade 
subsidiária ou solidária que os dirigentes de empresa possuem pelo 
não pagamento das dívidas fiscais, matéria de superior importância, 
o incidente de qualificação da insolvência e a responsabilidade dos 
dirigentes de empresas, com reflexo penal, procurando, assim, alertar 
para a atenção que os mesmos devem ter no exercício de suas funções, 
sob pena de virem a responder penalmente por situações relacionadas 
com as empresas que dirigem.

Na Parte III do Guia procuramos verter os normativos mais rele-
vantes conexos com os diversos temas abordados no presente Guia. 
Assim, incorporamos normativos relativos às medidas de reestrutu-
ração, revitalização e recuperação de empresas, contemplando ainda, 
neste domínio, legislação respeitante ao Fundo de Garantia Salarial, 
ao mediador de recuperação de empresas, à conversão de créditos em 
capital e, a regularização de dívidas ao Estado.

Por fim, foi ainda incluído, como Parte IV, um pequeno acervo de 
minutas, que esperamos possam contribuir para a tradução prática 
das matérias abordadas.

Os Autores

Cristina Bogado Menezes
Sandra Alves Amorim
João Luz Soares
Manuel Camarate Campos
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A. 
NOÇÕES GERAIS

1. BREVES NOTAS SOBRE A EMPRESA E O SEU 
FINANCIAMENTO 

De uma forma muito simples, pode-se dizer que uma sociedade 
comercial é uma entidade dotada de personalidade jurídica, com pa-
trimónio próprio, atividade empresarial em conformidade com o seu 
objeto social e fim lucrativo.

Essa definição congrega elementos essenciais que caracterizam uma 
sociedade comercial, desde logo a sua condição de pessoa coletiva e, por 
conseguinte, de ente capaz de adquirir direitos e assumir obrigações; o 
património próprio, que evidencia a sua autonomia perante os sócios, 
cujos bens, salvo raríssimas exceções legais, não se confundem com 
os da sociedade; a atividade empresarial, que é elemento essencial e 
sensível relacionado com o objeto social, uma vez que demarca a ativi-
dade económica a que se propõe a sociedade; e, por fim, o fim lucrativo, 
que é a essência da sua existência, dado que a sociedade se destina a 
produzir lucro, para distribuir àqueles que detêm o seu capital social.

A sociedade tanto pode ser examinada no plano externo como no 
plano interno. Examinada no seu plano externo, avulta como entidade 
na sua condição de empresa, a exercer o seu objeto social, mediante, por 
exemplo, a produção de bens e serviços, a contratação de empregados, 
a contratação e o pagamento de empréstimos, a aquisição de equipa-
mentos e/ou bens, a venda de mercadorias e/ou bens, etc. Examinada 
no seu plano interno, divisa-se outro plano de relações que são as dos 
sócios entre si e destes com a sociedade, o que confere aos sócios direitos 
e obrigações para com esta.

Focando agora a atenção na empresa, temos que esta corresponde 
à atividade económica organizada de uma sociedade comercial para a 
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produção de bens ou de serviços; assim, é um elemento da sociedade 
que desenvolve, de forma organizada, integrada e com uma interação 
permanente, a atividade económica da sociedade por via da realização 
de várias operações que geram e captam fluxos financeiros, de forma 
que a empresa incorpora e traduz o elemento económico de uma socie-
dade comercial.

Assim sendo, é sobretudo através da empresa que a integra que 
uma sociedade comercial contribui para a economia e merece tutela, 
sobretudo do Estado.

Regra geral, as sociedades comerciais são constituídas por tempo 
indeterminado e, tal como a vida das pessoas em geral, a vida das 
sociedades flui de modo contínuo, sendo certo que os seus interesses, 
os dos sócios, os dos seus trabalhadores, os dos credores sociais e os do 
próprio Estado (os seus “stakeholders”) confluem todos numa perspe-
tiva de continuidade da empresa, de geração de atividade económica 
e de fluxos financeiros (que gere e capta), contribuindo, assim, para a 
própria economia da comunidade e do país onde se insere.  

Neste sentido, e porque a atividade desenvolvida por uma socieda-
de comercial objetiva a sua continuidade, ao longo da sua existência, 
devem ser tuteladas as condições essenciais para a sua sobrevivência 
e, em especial, para a manutenção da empresa que comporta. Até por-
que a sua estabilidade económico-financeira afigura-se como elemento 
essencial ao seu funcionamento e continuidade.

Para que possam manter a sua atividade económica e os fluxos 
financeiros necessários, as sociedades comerciais recorrem a financia-
mento, que pode decorrer de fontes internas e/ou de fontes externas.

As fontes internas de financiamento (autofinanciamento) estão 
diretamente relacionadas com a própria atividade empresarial, que, 
por um lado, consome bens e serviços e, por outro lado, produz bens e/
ou serviços, à qual estão associados equivalentes fluxos financeiros que 
podem ser excedentários ou deficitários. Assim, o autofinanciamento é 
feito por via dos fundos líquidos resultantes das operações correntes, 
ou seja, de cash flow gerado pelas operações. Pode, ainda, decorrer da 
obtenção de fundos extraordinários através da venda de ativos não 
operacionais e da alienação de negócios em sede, por exemplo, de ope-
rações de reestruturação empresarial.  
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Já as fontes externas de financiamento dizem respeito a todas as 
formas de acesso a capital provenientes de terceiros, que podem ser 
concentradas em três grandes categorias: dívida, equity (capital) e 
produtos mistos de dívida e equity. Assim, por exemplo, são fontes ex-
ternas de financiamento: financiamentos bancários, emissão de dívida 
(obrigações), locação financeira, factoring, papel comercial, crédito 
de fornecedores, financiamento pelos sócios (dívida a sócios que pode 
assumir modalidades distintas), emissão de capital (equity), emissão 
de obrigações convertíveis (dívida mista), etc. 

Estas diversas fontes de financiamento refletem-se na estrutura 
de capital das empresas, sendo que o peso do financiamento externo 
das empresas portuguesas é significativo, como se pode verificar no 
quadro abaixo: 

O facto é que a necessidade de financiamento — interno e externo 
— é condição do desenvolvimento da atividade económica da sociedade, 
quer para a realização de investimentos de curto, médio ou longo prazo 
(por exemplo, em imóvel, equipamentos, investigação, desenvolvimento 
tecnológico, promoção, marketing, etc.) quer para a realização da ati-
vidade produtiva (por exemplo, para a aquisição de matéria-prima e 
materiais, pagamento de pessoal, aquisição de bens e serviços relacio-
nados e necessários à atividade, pagamento de impostos, etc.), tendo 
em vista a geração de cash flow que permita o pagamento aos credores 
(financeiros, ou não), o financiamento do crescimento e da expansão da 
empresa e a distribuição de dividendos aos sócios/acionistas. 
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Por um lado, em mercado perfeito, o recurso a financiamento externo 
não afeta a geração de resultados operacionais, nem o valor de mercado 
da empresa, sendo necessário, porém, que a empresa gere resultados 
suficientes para absorver o custo financeiro e manter uma estrutura 
de dívida permanente; no entanto, quanto maior o endividamento fi-
nanceiro, maior o custo da dívida, devendo ter-se presente que há um 
nível a partir do qual o volume de endividamento provoca uma crise 
financeira, produzindo um efeito inverso ao efeito virtuoso pretendido. 
Naturalmente, quanto mais elevada a dívida, maior a probabilidade 
de entrada em incumprimento.

Por outro lado, as alterações de mercado e/ou as crises económicas 
nacionais e/ou internacionais provocam — ou podem provocar — distor-
ções que afetam a capacidade económica e/ou financeira das empresas1.  

2 .  VICISSITUDES E  “CRISE” ECONÓMICO-FINANCEIRA 
NA EMPRESA 

Com efeito, diferentes vicissitudes podem desencadear uma crise 
económico-financeira na empresa, a qual pode manifestar-se de várias 
formas e através de um conjunto de indicadores que, tipicamente, evo-
luem de acordo com a seguinte sequência: (i) acontecimento económico 
desfavorável; (ii) tesouraria líquida negativa; (iii) falta de liquidez; (iv) 
insuficiência de fundo de maneio; (v) insolvência.

Considerando a referida sequência, sinteticamente, podemos dizer 
que, numa primeira fase, se verificam ocorrências desfavoráveis ao 
nível do crescimento dos negócios, da margem comercial, da margem 
de contribuição ou da rendibilidade operacional. Tais situações pode-
rão ser determinantes no despoletar de um círculo vicioso na vida da 
empresa e, não sendo logo ajustada a situação, é típica a passagem 
para uma segunda fase de deterioração, em que a tesouraria, enquanto 
indicador do equilíbrio financeiro e de liquidez, se degrada. Com efei-
to, quando a tesouraria líquida atinge valores negativos, a empresa 
tende a encontrar-se numa situação de desequilíbrio financeiro, o 
que, necessariamente, impõe uma intervenção ao nível da estratégia 
de financiamento, que poderá passar pelo recurso à injeção de capital 

1 - Esclarecemos o leitor que, atendendo ao objetivo do presente “GUIA” e tão-só para facilitar 
a exposição, não raras vezes utilizaremos a expressão “empresa”, ao invés de “sociedade”, pese 
embora evidente distinção concetual.
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ou pela consolidação de passivos. Importa, no entanto, realçar que, na 
generalidade dos casos, o problema não é apenas de ordem financeira, 
sendo a sua origem económica, o que recomenda uma intervenção a 
nível estratégico e operacional.

De acordo com a sequência que indicámos, numa terceira fase, tendo 
por referência a dimensão e o ciclo de exploração da empresa, quando o 
valor da tesouraria líquida atinge um certo montante negativo, a falta 
de liquidez acaba por se impor. Reconhecidas as dificuldades em obter 
meios financeiros e em pagar atempadamente as dívidas, a empresa 
deixa de utilizar os descontos de pronto pagamento, atrasa involunta-
riamente os pagamentos aos fornecedores e tenta cobrar mais cedo dos 
clientes, procurando fazer acordos para concretizar esses recebimentos 
antecipados. Nesta altura, já se encontra impossibilitada de cumprir 
pontualmente boa parte das suas obrigações.

Nessa medida e já numa quarta fase, com a tesouraria líquida 
negativa, o fundo de maneio enfraquece e torna-se negativo de forma 
permanente, não se podendo aqui falar, simplesmente, em ruturas de 
tesouraria, dado que a falta de dinheiro para cumprir as obrigações 
financeiras é uma constante na vida empresarial e os incumprimentos 
se acumulam.

Por fim, naquela que, por opção sistemática, elencámos como quinta 
fase, os atrasos de pagamento generalizam-se a todos os credores e, para 
além dos bancos e fornecedores, atrasam-se os pagamentos ao Estado 
(Segurança Social e Fazenda Nacional) e aos trabalhadores. Poderá 
dizer-se, assim, que a empresa entra em situação de insolvência, uma 
vez que se encontra impossibilitada de cumprir pontualmente as suas 
obrigações vencidas.

A partir deste estádio, habitualmente, o caminho afunila para a 
completa impossibilidade da empresa para pagar a totalidade das suas 
obrigações vencidas e a situação financeira poderá ser designada por 
insolvência total. Nesta situação, o valor do ativo é inferior ao valor 
do passivo e, em regra, todos os ativos de valor estão onerados, tendo 
sido usados para garantir os financiamentos bancários contraídos ou, 
entretanto, foram objeto de penhora para pagamento de dívidas. Assim 
sendo, a empresa está tecnicamente insolvente.

Face a esta evolução sem que a cadeia seja antecipadamente quebra-
da, o processo de insolvência surge como o único caminho possível, de-
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correndo mesmo de uma imposição legal, embora subtraído de qualquer 
sentido de previdência ou orientação estratégica, por parte da gestão. 

Em termos esquemáticos, as vicissitudes que desencadeiam a crise 
económico-financeira da empresa e as medidas para as enfrentar são 
as seguintes2:

• Acontecimento económico desfavorável
• Tesouraria líquida negativa
• Falta de liquidez
• Insuficiência de fundo de maneio

REESTRUTURAÇÃO DE 
CRÉDITOS /  DÍVIDAS

• Insolvência

No entanto, um acontecimento desfavorável externo à empresa 
pode ser também fator propulsor de uma crise económica e/ou finan-
ceira na empresa, levando à verificação de todos, ou de parte daqueles 
indicadores.

A crise financeira de 2008 a 2010, cujos efeitos se prolongaram até 
cerca de 2013, é exemplo emblemático disso, tendo desencadeado uma 
situação de séria dificuldade financeira nas empresas, com reflexo 
negativo na atividade económica, culminando com a declaração de 
insolvência de muitas sociedades comerciais, com impacto direto nos 
postos de trabalho (e consequente desemprego) e na economia em geral.

E tal verificou-se em grande medida porque tal crise, internacional 
e de matriz financeira, retirou das entidades financeiras a capacidade 
de financiar as empresas e a economia, tendo a banca passado a adotar 
uma postura de forte restrição à concessão de crédito e à manutenção 
de contratos de financiamento que se encontravam em curso, cujas 
empresas não demonstrassem estar efetivamente saudáveis económica 
e financeiramente. Em razão disso, muitas empresas que tinham a sua 
atividade alavancada em financiamento bancário e sentiram o sinal da 
crise na sua atividade e no negócio que desenvolviam acabaram por não 
ter sustentabilidade e, assim, por se apresentar ao Processo Especial 

2 - Aqui não se inclui o PEVE por se tratar de procedimento excecional e temporário.
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de Revitalização3, que não raras vezes culminou na sua insolvência, 
quando não foi o caso de requererem insolvência desde logo ou a mesma 
ter sido requerida por um credor. 

No referido período e no seu seguimento, verificou-se um acentuado 
movimento de cessão de créditos financeiros, detidos, nomeadamente 
pela banca, para outras entidades, sobretudo para sociedades veículo 
detidas por entidades estrangeiras – em especial, sociedades e fundos 
de capital de risco – com forte capacidade de investimento e estruturas 
robustas de recuperação de créditos, que apresentam um modelo de 
recuperação de créditos diferente do comummente adotado pela ban-
ca, sujeita que está a regras prudenciais cada vez mais exigentes. Na 
verdade, sendo os créditos adquiridos por tais entidades à banca em 
massa e com elevados descontos face ao seu valor nominal, a postura 
habitual das cessionárias passa, usualmente, por uma maior flexibili-
dade nas opções de pagamento concedidas aos devedores, mas também 
pela procura de uma recuperação tanto quanto possível acelerada, que 
permita alcançar no prazo previamente planeado, em harmonia com o 
modelo do negócio escolhido, o desejado break even face ao valor inves-
tido na aquisição dos créditos. O objetivo último é sempre o de dar aos 
investidores que apostaram no fundo/sociedade adquirente o retorno 
prometido dos seus investimentos.

Felizmente, e a par do referido cenário, gradativamente, a economia 
nacional foi dando sinais de recuperação, permitindo a estabilização 
do mercado, o normal desenvolvimento da atividade empresarial e a 
estabilização do financiamento interno e externo às empresas, permi-
tindo a sua recuperação fora de cenário de insolvência ou de medidas 
de recuperação com componente judicial4. 

Neste enquadramento, foram implementados programas de fi-
nanciamento bancário às empresas com origem em linhas públicas 
de financiamento para fomento de determinadas áreas de atividade 
económica tendo em vista a recuperação da economia do país, desig-
nadamente através de várias linhas de financiamento integradas no 
programa designado por PORTUGAL 2020.

3 - Previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e sobre o qual adiante 
se falará.
4 - O que é o caso típico do Processo Especial de Revitalização. 
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O PORTUGAL 2020 corresponde a um acordo de parceria entre 
Portugal e a Comissão Europeia, que reúne a atuação dos cinco Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos 
Assuntos Marítimos e Pescas –, no qual se definem os princípios de 
programação que consagram a política de desenvolvimento económico, 
social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020. 
Estes princípios de programação estão alinhados com o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, prosseguindo a ESTRATÉGIA 
EUROPA 20205. 

O PORTUGAL 2020 foi organizado em quatro domínios temáticos, 
Competitividade e Internacionalização, Inclusão Social e Emprego, 
Capital Humano e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
tendo sido operacionalizado através de 16 Programas Operacionais 
de apoio às empresas, a que acresceram os programas de cooperação 
territorial europeia nos quais Portugal participa, a par com outros 
Estados-membros.

No contexto do PORTUGAL 2020, no período de programação, 
Portugal teve direito a receber 25 mil milhões de euros até 2020, para 
o conjunto dos fundos, a serem atribuídos no âmbito de cada um dos 
16 Programas Operacionais, temáticos e regionais para estimular o 
crescimento e a criação de Emprego, estando em curso diversas linhas 
de financiamento concedidos ao abrigo destes Programas do PORTU-
GAL 2020.

Aliado a medidas governamentais (neste caso, incluindo as relativas 
ao PORTUGAL 2020) ou não, verificou-se ainda uma forte vontade e 
comprometimento do tecido empresarial português, que não foi arrasta-
do para a insolvência, em manter o negócio e a atividade das empresas, 
o que contribuiu para que, paulatinamente, o cenário passasse a ser o 
da estabilização económico-financeira das empresas e da normalização 
da economia.  

Porém, em finais do ano 2019 e início do ano 2020, o mundo viu-se 
confrontado com a doença Covid-19, provocada por um novo coronavírus 
(SARS-COV-2), que no dia 11 de março de 2020 veio a ser reconhecida 

5 -  Esclarecimento extraído do site do Programa Portugal 2020, que se pode consultar em https://
www.portugal2020.pt/content/o-que-e-o-portugal-2020 
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pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia interna-
cional, com enorme impacto na economia nacional e global. O facto é 
que, de forma muito rápida e completamente inesperada, a situação 
de pandemia verificada provocou efeito direto na vida das pessoas, na 
forma de funcionamento de muitos países, na economia global e, por 
consequência, nas empresas.  

Tanto assim é que, atendendo à situação imprevisível e excecional, 
os governos de diversos países adotaram rapidamente medidas exce-
cionais de natureza diversa para protegerem a saúde das populações 
e a economia local. 

De facto, a nova crise (desta feita) sanitária, com repercussões ini-
magináveis, atingiu em cheio as empresas, em todas as geografias, a 
sua atividade, os seus contratos e os negócios jurídicos em geral, muitas 
das quais foram forçadas, por determinação legal, a encerrar os seus 
estabelecimentos, a suspender ou a reduzir a sua atividade, situação 
que afeta muito negativamente a sua atividade e o seu negócio e, tam-
bém, os seus contratos, nomeadamente financeiros e comerciais, e os 
demais negócios jurídicos que se encontravam em curso ou estavam 
perspetivados.

Certo é que, durante a fase aguda da crise e, também, quando a 
doença for considerada controlada e permitir a retoma gradual da ativi-
dade económica, enormes são e serão os desafios a superar no enfrentar 
das questões contratuais, a fim de permitir o normal funcionamento 
das empresas.

3.  CO VID-19 – MEDIDAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO 
ÀS EMPRESAS

Para além de ter feito aprovar medidas excecionais de natureza 
sanitária aplicáveis às empresas com a obrigatoriedade de criação de 
planos de contingência, com o especial propósito de acautelar a saúde 
pública, o Governo português tem vindo a aprovar um vasto leque 
de medidas extraordinárias e transitórias de natureza económica, 
financeira e fiscal que visam assegurar o reforço da sua tesouraria e 
liquidez, assegurar a manutenção dos postos de trabalho e, em geral, 
atenuar os efeitos da redução da atividade económica. Acresceram 
ainda medidas excecionais e temporárias com impacto nos processos 
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judiciais, em particular nos processos de execução e de insolvência, de 
evidente relevância para as empresas.

Em traços gerais, o pacote de medidas aprovadas voltadas para as 
empresas conta já com as seguintes: 

i) Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, alterada pela Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 11-A/2020, de 23 de março, foi determinada a adoção de 
várias medidas de incentivos às empresas, entre as quais, a) foi 
autorizada a liquidação dos incentivos governamentais (públi-
cos) no mais curto prazo possível após os pedidos de pagamento 
apresentados pelas empresas; b) foi alargado o diferimento, por 
um período de 12 meses, das prestações vincendas até 30 de 
setembro de 2020 relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos 
no âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 a todas as empresas, 
devido à situação epidemiológica da Covid-19;

ii) Ao abrigo da Portaria nº 71-A/2020, de 15 de março, comple-
mentada pelo Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26 de março, suces-
sivamente alterado, foi implementado  um regime designado 
de lay-off simplificado, nos termos do qual o empregador pôde, 
temporariamente, reduzir os períodos normais de trabalho ou 
suspender contratos de trabalho e obter apoio financeiro destina-
do, exclusivamente, ao pagamento de remunerações, desde que 
verificada qualquer das situações que a lei reconheceu configurar 
uma situação de crise empresarial. 

  Por sua vez, no seguimento da aprovação pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 de junho, do Programa 
de Estabilização Económica e Social (PEES), o Decreto-Lei nº 
27-B/2020, de 19 de junho, prorrogou o referido apoio extraor-
dinário à manutenção dos contratos de trabalho em situação de 
crise empresarial e o Decreto-Lei nº 46-A/2020, de 30 de julho, 
sucessivamente alterado, traduziu uma evolução daquele regime 
excecional ao criar um apoio extraordinário à retoma progressiva 
da atividade das empresas em situação de crise empresarial, 
com redução temporária do período normal de trabalho e criar 
o apoio simplificado para microempresas em situação de crise 
empresarial, tendo em vista a manutenção de postos de trabalho; 
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iii) Ao abrigo do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, comple-
mentado pela Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, sucessivamente 
alterados, suspensão de prazos nos processos judiciais e admi-
nistrativos e em procedimentos tributários, bem como de atos a 
realizar em processo executivo, acrescendo a suspensão do prazo 
de apresentação à insolvência a que os devedores estão obrigados, 
nos termos do nº 1 do artigo 18º do CIRE – nos 30 dias seguintes 
ao conhecimento da situação de insolvência;

iv) Ao abrigo do Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26 de março, sucessiva-
mente alterado, prorrogação do prazo para o cumprimento e/ou 
flexibilização do cumprimento de obrigações fiscais (declarativas 
e de pagamento) perante a Autoridade Tributária e Aduaneira 
e de contribuições sociais para a Segurança Social, aplicável 
também aos planos prestacionais em curso junto dessas enti-
dades (podendo, excecionalmente, a empresa ficar isenta das 
contribuições durante o período da aplicação das medidas exce-
cionais), bem como suspensão dos processos de execução fiscal 
instaurados pela AT e dos processos de execução por dívidas à 
Segurança Social; 

v) Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, suces-
sivamente alterado, medidas excecionais de apoio e proteção de 
famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade 
social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da 
economia social, fundamentalmente mediante a concessão às 
entidades beneficiárias da possibilidade de adesão à aplicação de 
uma moratória relativamente às respetivas exposições creditícias 
contratadas junto de instituições financeiras, válida até 30 de 
Setembro de 2021;

vi) Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março, foram 
alteradas as regras gerais de aplicação dos fundos europeus 
estruturais e de investimento relativos aos programas de desen-
volvimento rural financiados pelos referidos fundos, de forma a 
permitir a antecipação dos pedidos de pagamento;

vii) Disponibilização de diversas linhas de crédito de apoio às empre-
sas – Linha de Crédito Capitalizar 2018 – COVID-19; Linha de 
Crédito para microempresas do sector turístico; Linha de Crédito 
para a restauração; Linha de Crédito para agências de viagem e 
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animação turística, organização de eventos e similares; Linha de 
Crédito para empreendimentos turísticos; Linha de Crédito para 
indústrias, concedidas via instituições bancárias, com garantia 
do Estado através das sociedades de garantia mútua.

viii) Aprovação, pelo Decreto-Lei nº 20-G/2020, de 14 de maio, do 
Programa ADAPTAR, alterado pelo Decreto-Lei nº 103/2020, 
de 15 de dezembro, que estabelece um sistema de incentivos à 
segurança nas micro, pequenas e médias empresas, no contexto 
da doença COVID-19;

ix) Aprovação de um conjunto de medidas destinadas às empresas e 
ao emprego, designadamente pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros 101/2020, de 20 de novembro, e 114/2020, de 30 de 
dezembro, através de apoios a fundo perdido à tesouraria das 
empresas (Programa APOIAR, regulamentado pela Portaria 
nº 271-A/2020, de 24 de novembro, alterada pela Portaria nº 
15-B/2021, de 15 de janeiro), e de diversas linhas de crédito às 
empresas com a possibilidade de conversão parcial em créditos 
a fundo perdido, a suportar por fundos europeus estruturais.

Das medidas excecionais implementadas pelo Governo, destacamos 
as previstas no Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que “Estabele-
ce medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da 
economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do 
Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19”.

O referido Decreto-Lei, que entrou em vigor a 27 de março de 2020, 
surgiu como forma de assegurar a continuidade do financiamento às 
empresas e de prevenir eventuais incumprimentos resultantes da já 
constatada redução da atividade económica. 

Sinteticamente, as medidas excecionais nele previstas consubs-
tanciam-se, por um lado, numa moratória quanto ao momento de 
cumprimento das obrigações pecuniárias dos empréstimos em curso 
(nomeadamente, pagamento das prestações de capital e juros e de co-
missões) e, por outro lado, na concessão de garantia especial pelo Estado 
e por outras pessoas coletivas de direito público ou por sociedades de 
garantia mútua a operações de crédito e outras operações financeiras 
para assegurar a liquidez ou para qualquer outra finalidade a empresas 
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e outras entidades, em qualquer dos casos, se estiverem cumpridas 
as condições ali impostas para a adoção da concessão das referidas 
medidas excecionais. 

Quanto à moratória, aplica-se a todas as operações de crédito con-
cedidas por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, 
sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades 
de factoring e sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais 
de instituições de crédito e de instituições financeiras a operar em 
Portugal, e prevê-se a sua implementação por via da: 

i) prorrogação da data de vencimento dos contratos com pagamento 
de capital bullet, por um período igual ao do prazo de vigência 
da medida excecional, aplicando-se o mesmo benefício a todos 
os acessórios do crédito, nomeadamente aos juros e a quaisquer 
garantias associadas, prestadas pelo próprio devedor ou por 
terceiros, designadamente as prestadas através de seguro ou de 
títulos de crédito; 

ii) suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações de 
capital, de juros, de rendas, comissões e outros encargos que 
se vençam durante o período em que a medida vigorar, com 
capitalização dos juros, neste período, nas datas e pela taxa 
contratualmente previstas, com prorrogação automática do prazo 
de duração do contrato, bem como dos respetivos contratos de 
garantias, por um período idêntico ao da suspensão, e correspon-
dente alteração do plano contratual de pagamento das referidas 
prestações pecuniárias; e, 

iii) proibição, até ao final do período em que a medida vigorar, da 
revogação, total ou parcial, das linhas de crédito e empréstimos 
contratados.

Em conformidade, a aplicação das medidas relativas à extensão 
do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais 
encargos não dá origem a qualquer incumprimento contratual, ficando 
deste modo vedada a declaração de incumprimento contratual e/ou o 
acionamento das cláusulas de vencimento antecipado em decorrência 
daquele benefício.

Contudo, as referidas medidas excecionais, em vigor até 30 de se-
tembro de 2021, por força da alteração introduzida pelo Decreto-Lei 
nº 78-A/2020, de 29 de setembro, embora se apliquem a operações de 
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crédito concedidas a, entre outros beneficiários, empresários individuais 
e a empresas que tenham sede e exerçam a sua atividade económica em 
Portugal e preencham, cumulativamente, determinadas condições nele 
previstas, não se aplicam nem a financiamentos destinados à compra 
de valores mobiliários ou à aquisição de posições noutros instrumentos 
financeiros, a operações de crédito concedido a beneficiários de regimes, 
subvenções ou benefícios, designadamente fiscais, para fixação de sede 
ou residência em Portugal (incluindo para atividade de investimento), 
a operações de crédito concedido a empresas para utilização individual 
através de cartões de crédito dos membros dos órgãos de administração, 
de fiscalização, trabalhadores ou demais colaboradores, nem a empre-
sas e entidades que  integrem o setor financeiro, tendo o legislador 
considerado, entre outras, para o referido efeito, os organismos de 
investimento coletivo (OIC). 

Por outro lado, a partir de 1 de abril de 2021, as medidas de apoio 
do regime da moratória referem-se exclusivamente à suspensão do 
reembolso de capital, salvo para empresas inseridas em sectores par-
ticularmente afetados em termos de encerramento ou suspensão das 
respetivas atividades (e para determinado crédito hipotecário/locação 
financeira e crédito ao consumo a pessoas singulares).

  4. A  MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO PREVENTIVA DOS 
CONTRATOS

A crise sanitária instalada em 2020 tem sido um verdadeiro teste 
para a vitalidade e futura subsistência das empresas portuguesas, que, 
partindo de um lastro já pesado de resiliência, não podem dispensar 
ou deixar de recorrer a um procedimento preventivo para estabilizar 
as suas relações comerciais (devedor/credores) e delimitar a responsa-
bilidade dos seus dirigentes (designadamente, impugnação de atos e 
de reversões fiscais).

Com efeito, sob a ótica dos contratos celebrados pelas empresas no 
desenvolvimento da sua atividade, as medidas excecionais previstas 
pelo Governo português para apoiar a economia, a atividade produtiva 
e a manutenção do emprego, e para que a retoma da atividade econó-
mica se possa fazer da forma o menos interruptiva possível, não se 
mostram suficientes para resolver diversas dificuldades com as quais 
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as empresas se veem confrontadas, por razões que podemos concentrar 
em três grandes grupos:

a) as medidas excecionais não alcançam todos os tipos de contratos 
em curso (ou seja, não abrangem todas as relações contratuais), 
estando a maior parte dos contratos celebrados pelas empresas 
inseridos no exclusivo âmbito da autonomia privada e sem estar 
sujeita a qualquer espécie de regulamentação/condicionamento 
estatal, mesmo que para efeito prudencial (pode ser o caso, por 
exemplo, de contratos de compra e de fornecimento de bens e de 
mercadorias, de prestação de serviços não sujeita à intervenção 
ou ao controlo estatal e de negócios imobiliários);

b) mesmo quanto a determinadas relações contratuais abrangidas 
por uma e/ou por outra das normas excecionais, nem sempre a 
empresa abstratamente abrangida pela medida cumpre todos 
os requisitos legais para gozar do benefício, sendo também o 
caso de nem sempre a disposição abranger todos os contratos da 
mesma natureza, pelo facto de, em certas situações, a lei excluir 
determinadas pessoas/entidades do âmbito de sua aplicação (o 
que é o caso, por exemplo, das medidas excecionais relacionadas 
com os contratos de financiamento em curso e a disponibilização 
de linhas de crédito específicas);

c) de uma forma geral, as medidas excecionais asseguram mo-
ratórias, prorrogação de prazo para pagamento da prestação 
(incluindo de dívida fiscal), sem considerar as dificuldades 
financeiras com que muitas empresas se verão confrontadas 
no momento seguinte, em que deverão fazer face ao pagamento 
de todas as suas despesas correntes, acrescidas de montantes 
correspondentes a parcelas relativas a dívidas cujo prazo de 
pagamento foi diferido, ou seja, sem considerar que a suspensão 
parcial ou total do negócio por imposição legal e/ou a redução 
das vendas têm repercussão no próprio negócio e na geração de 
cash-flow – presente e futuro – para fazer face aos custos e às 
despesas necessárias para o normal desenvolvimento do negócio 
acrescidas dos valores diferidos.     

Certamente, não serão poucas as situações em que as empresas – 
sobretudo as microempresas e as pequenas e médias empresas – não 
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conseguirão fazer face ao cumprimento das respetivas obrigações nos 
termos contratualmente acordados, por razões que lhes são completa-
mente alheias.

Relativamente aos contratos, é importante ter presente que, salvo 
quanto aos contratos para os quais a lei estabelece algumas regras 
específicas para a sua formalização e clausulado, regra geral, vigoram 
o princípio da liberdade de forma (ínsito no artigo 219.º do Código 
Civil), nos termos do qual, salvo quando a lei a exigir, a validade 
da declaração negocial (e, mais concretamente, a celebração de um 
contrato) não depende da observância de forma especial, e o princípio 
da liberdade contratual (consignado no artigo 405.º do Código Civil), 
nos termos do qual as partes têm a faculdade de fixar livremente o 
conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos no 
código ou neles incluir as cláusulas que lhes aprouver. Como corolário 
deste último princípio, atendendo ainda à necessidade de segurança 
jurídica nas relações negociais, vigora o princípio pacta sunt servanda 
(número 1 do art. 406.º do Código Civil), por via do qual o contrato é 
lei entre as partes. 

Contudo, a regra da livre fixação do conteúdo dos contratos está 
sujeita a limitações em que afloram princípios e valores fundamen-
tais do direito, bem como regras que devem ser observadas, quer na 
formação, quer na conclusão, quer na execução de um contrato. Neste 
âmbito, afloram os princípios da boa-fé, da confiança, do equilíbrio das 
prestações, da proporcionalidade, do fim económico e social do contrato 
que não pode ser contrário à lei e à ordem pública, nem ofensivo dos 
bons costumes, entre outros (cfr., por exemplo, artigos 227.º, 281.º, 334.º 
e número 2 do 762.º, todos do Código Civil). 

A observância destes princípios visa garantir a efetiva autonomia da 
vontade, na vertente da autêntica liberdade de celebração ou conclusão 
dos contratos, excluindo ou limitando a (meramente) formal liberdade 
negocial, tendo em vista salvaguardar o interesse das partes contratuais.

Deste modo, o incumprimento contratual – nomeadamente, o não 
cumprimento atempado das obrigações contratuais pela empresa deve-
dora e, de igual modo, a não receção da prestação por parte da empresa 
credora – pode levar ao incumprimento do contrato, com consequências 
não só nas empresas em causa (devedora e credora), sendo tanto mais 
grave quanto a relevância do contrato para o negócio da empresa, mas 
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também na economia em geral, pois a situação que se perspetiva não é 
isolada, mas resultante de uma conjuntura que afeta várias empresas 
ao mesmo tempo. 

Por via de regra, os termos de um contrato não são renegociados até 
que o contrato expire, exceto se ocorrerem alguns eventos, previstos 
no próprio contrato, como situações que permitem a sua alteração; na 
maior parte das vezes, grandes mudanças nos contratos tendem a ser 
renegociadas apenas quando os contratos são renovados. 

Importa ainda notar que, como regra geral, o risco de ocorrerem 
circunstâncias posteriores à celebração do contrato que possam vir a 
perturbar o equilíbrio contratual que as partes asseguraram no mo-
mento da contratação corre por conta do devedor da prestação, ficando 
o mesmo apenas exonerado do cumprimento da obrigação nos termos 
contratados, sem consequências (nomeadamente, pagamento de cláusu-
la penal e/ou de indemnização à contraparte), no caso de impossibilidade 
de cumprimento por causa que não lhe seja imputável.  

Assim, pode ser essencial, quando não inevitável, a modificação ou a 
extinção (nomeadamente, por revogação por mútuo acordo, ou resolução) 
de contratos em curso (por exemplo, de arrendamento, fornecimento 
de bens, empreitada, prestação de serviços, aquisição de mercadorias, 
etc), sobretudo quando forem relevantes para o desenvolvimento da 
atividade da empresa.

Caso tal necessidade se verifique, a empresa devedora ou credora da 
prestação contratual que se veja confrontada com dificuldades relacio-
nadas com o cumprimento dos contratos em curso deve, num primeiro 
momento, tentar chegar a acordo com a contraparte no contrato para o 
modificar em termos que permitam o seu cumprimento, ou a revogação 
do contrato por mútuo acordo, sem consequências, só lançando mão da 
via judicial quando tal não for possível. 

O essencial é a empresa assegurar as cautelas devidas, de modo a 
não sofrer as consequências da mora e do incumprimento contratual.

Para fundamentar as negociações, ou obter decisão judicial favorável 
no caso de não lograr êxito neste seu intento, as empresas podem lançar 
mão de instrumentos previstos no ordenamento jurídico português, 
que podem suportar a modificação ou a extinção dos contratos, entre 
os quais elencamos os seguintes, a título meramente exemplificativo: 
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a) Impossibilidade de cumprimento;
b) Exceção de não cumprimento do contrato;
c) Alteração superveniente das circunstâncias.
A impossibilidade de cumprimento está prevista no artigo 

795.º do Código Civil nos termos seguintes:
  “Artigo 795.º
  (Contratos bilaterais)
  1. Quando no contrato bilateral uma das prestações se torne 

impossível, fica o credor desobrigado da contraprestação e tem 
o direito, se já a tiver realizado, de exigir a sua restituição nos 
termos prescritos para o enriquecimento sem causa.

  2. Se a prestação se tornar impossível por causa imputável ao 
credor, não fica este desobrigado da contraprestação; mas, se o 
devedor tiver algum benefício com a exoneração, será o valor do 
benefício descontado na contraprestação.”

Esta disposição regula, em especial, o regime a aplicar à contra-
prestação no caso de impossibilidade da sua realização sem culpa por 
parte da empresa, sendo, por isso, disposição específica dos contratos 
bilaterais, permitindo a modificação ou a resolução do contrato, sem 
a imputação de perdas e danos, ou seja, sem que surja o dever de a 
empresa responder por cláusula penal e/ou por eventuais prejuízos 
causados pela modificação ou pela extinção do negócio. 

A impossibilidade pode ser: 
a) objetiva, nos termos do artigo 790.º do Código Civil a seguir 

transcrito, devendo o incumprimento decorrer de caso fortuito 
(evento totalmente imprevisível) ou de força maior (evento pre-
visível, mas inevitável):

 “Artigo 790.º
 (Impossibilidade objectiva)
 1. A obrigação extingue-se quando a prestação se torna im-

possível por causa não imputável ao devedor.
 2. Quando o negócio do qual a obrigação procede houver 

sido feito sob condição ou a termo, e a prestação for possível 
na data da conclusão do negócio, mas se tornar impossível 
antes da verificação da condição ou do vencimento do termo, 
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é a impossibilidade considerada superveniente e não afecta 
a validade do negócio.”

  ou,
b) subjetiva, nos termos do artigo 791.º do Código Civil a seguir 

transcrito:
 “Artigo 791.º
 (Impossibilidade subjectiva)
 A impossibilidade relativa à pessoa do devedor importa 

igualmente a extinção da obrigação, se o devedor, no cum-
primento desta, não puder fazer-se substituir por terceiro.”

A impossibilidade deve ser superveniente, efetiva, absoluta e de-
finitiva, total ou parcial, não bastando o agravamento da prestação. 

Por via da mobilização deste instituto obtém-se a extinção (ou mo-
dificação) do contrato sem responsabilização do devedor da prestação, 
se no contrato o devedor não se houver responsabilizado pelos eventos 
de que resulta a impossibilidade.

Já a exceção de não cumprimento do contrato está prevista 
no artigo 428.º do Código Civil nos termos seguintes:

  “Artigo 428.º
  (Noção)
  1. Se nos contratos bilaterais não houver prazos diferentes para o 

cumprimento das prestações, cada um dos contraentes tem a fa-
culdade de recusar a sua prestação enquanto o outro não efectuar 
a que lhe cabe ou não oferecer o seu cumprimento simultâneo.

  2. A excepção não pode ser afastada mediante a prestação de 
garantias.”

Por via deste instituto, num contrato bilateral ï com deveres pro-
porcionais para ambos os pactuantes ï, uma parte não pode exigir que 
a outra cumpra com a sua obrigação se não cumprir com a própria, ou 
não oferecer o cumprimento simultâneo. 

Do preceito retira-se a exceção de inseguridade, suspendendo-se 
o cumprimento do contrato até que as exigências contidas na norma 
sejam atendidas. Também é possível dele abstrair a tese da quebra 
antecipada do contrato ou incumprimento antecipado, quando os factos 
demonstrarem, de forma séria e real, que o incumprimento é iminente.
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Deste modo, a mobilização do instituto pode levar à suspensão do 
contrato, a uma modificação e, no limite, com o não cumprimento, à 
resolução do contrato. Como efeito resolutivo, se ambas as partes não 
cumprirem com o que é devido, o negócio será reputado como extinto 
e resolvido, desde que isso seja alegado em sede judicial, pois trata-se 
de uma cláusula resolutiva tácita.

Por fim, quanto à alteração superveniente das circunstâncias, 
está prevista no artigo 437.º do Código Civil nos termos seguintes:

  “Artigo 437.º
  (Condições de admissibilidade)
  1. Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de 

contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte 
lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação dele se-
gundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações 
por ela assumidas afecte gravemente os princípios da boa-fé e 
não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato.

  2. Requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pe-
dido, declarando aceitar a modificação do contrato nos termos 
do número anterior.”

Por via desta disposição legal, a parte do contrato que detete a im-
possibilidade  do seu cumprimento, tal como contratado, por  ter ocorrido 
uma alteração superveniente e anormal das circunstâncias em que  as 
partes fundaram a sua decisão de contratar (ou de negociar), pode pe-
dir, judicialmente, a modificação ou a resolução do contrato invocando 
e demonstrando que ocorreu uma modificação essencial e totalmente 
imprevisível das circunstâncias que fundaram a decisão de contratar, 
que impacta de forma decisiva na sua capacidade de cumprimento do 
contrato, tal como se encontra firmado. 

Assim, a manutenção do contrato, tal e qual, em circunstâncias tais, 
seria injusta e não serviria nem o direito nem o comércio.

No entanto, para aplicação deste instituto, é necessário, além da 
onerosidade excessiva, que o facto novo superveniente que causou o 
desequilíbrio seja, ao menos, imprevisível, afirmação que vale para a 
pandemia de Covid-19. Este comando tem por base a teoria da impre-
visão ou da onerosidade excessiva.

Em socorro da invocação dos institutos acima elencados (sobretudo 
o da alteração anormal das circunstâncias), importa ter presente que:
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a) O Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, tal como outros 
diplomas legais aprovados na fase da pandemia, expressamente 
reconheceu que a pandemia da doença Covid-19 configura um 
evento excecional com consequências graves para a economia, nos 
termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
e,

b) O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, clarificou o con-
ceito de crise empresarial para efeitos das medidas excecionais 
e temporárias, aplicáveis nomeadamente ao lay-off, definindo 
situações de crise empresarial que, por analogia, poderão ser 
aplicáveis a outras situações e não apenas para efeitos de lay-
-off na empresa (tais situações são, por exemplo, o encerramento 
total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do 
dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, ou 
por determinação legislativa ou administrativa, ou ao abrigo 
da Lei de Bases da Proteção Civil, assim como da Lei de Bases 
da Saúde; a paragem total ou parcial da atividade da empresa 
ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de 
abastecimento globais; a quebra abrupta e acentuada de, pelo 
menos, 40 % da faturação no período de trinta dias anterior ao 
do pedido de aplicação do lay-off junto dos serviços competentes 
da segurança social). 

Sendo inequívoco que a lei reconhece que a situação da pandemia da 
doença Covid-19 é um evento excecional com consequências graves para 
a economia, verificando-se, por exemplo, no plano concreto da empresa, 
alguma situação legalmente definida como sendo de crise empresarial 
e, sobretudo, considerando o impacto da pandemia na sua atividade 
e na concreta situação económico-financeira em que a empresa se en-
contra por efeito direto disso, é admissível que as empresas invoquem 
os institutos acima referidos, em especial a alteração superveniente 
das circunstâncias, para obterem judicialmente a modificação ou a 
extinção dos respetivos contratos, caso não logrem obter consenso com 
a contraparte para os referidos efeitos.

Contudo, é importante ter presente que, apesar de a pandemia ser 
um facto notório e até legalmente reconhecido, isto não é, por si só, 
suficiente para que se possa recorrer, sem mais, aos referidos institutos 
com o fim de obter a modificação ou a extinção dos contratos em curso. 



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 42

Embora em determinadas situações as medidas excecionais e tempo-
rárias relativas à situação da pandemia da Covid-19 possam conduzir 
a uma verdadeira impossibilidade de cumprir os termos do contrato, 
tal e qual, há casos em que não será possível a empresa invocar a refe-
rida situação para obter a modificação ou extinção do contrato, sendo 
essencial fazer uma análise casuística da situação concreta em causa. 

Com efeito, relativamente, por exemplo, aos contratos de forneci-
mento e de prestação de serviços, alguns eventos, como disrupção do 
mercado, encerramento de estabelecimentos comerciais, redução de 
atividade por determinação governamental, podem configurar ver-
dadeiras hipóteses de impossibilidade de cumprimento, que pode ser, 
conforme a situação concreta, apenas temporária ou definitiva, o que, 
conforme o caso, pode não excluir a indemnização pela mora ou mesmo 
configurar incumprimento contratual.

Naturalmente, a mobilização com sucesso de qualquer instituto 
que permita a modificação ou a extinção do contrato sem consequên-
cias – imputação de cláusula penal e/ou indemnização – é dependente 
das circunstâncias factuais concretas de cada situação, bem como dos 
termos específicos dos contratos, de modo que só uma análise casuística 
permitirá aferir da verificação dos pressupostos legais para a suspensão, 
modificação ou extinção do contrato.   

De qualquer modo, é possível distinguir três grupos ou hipóteses de 
contratos, que podem suscitar soluções diversas com vista à modificação 
ou extinção por efeito da pandemia da Covid-19.

No primeiro grupo estão aqueles contratos em que houve atos 
normativos do Estado que fizeram cessar/suspender as atividades (o 
que é o caso, por exemplo, de cinemas, teatros, restaurantes e lojas 
em shopping centers ou fora deles). Para esses negócios, é admissível 
invocar a impossibilidade da prestação, com a suspensão de pagamentos 
ou eventual resolução no futuro, sem imputação de culpa a qualquer 
uma das partes. 

No segundo grupo de contratos situam-se os negócios em que não 
há ato normativo de intervenção estatal, mas em decorrência da si-
tuação da pandemia instalada e da redução da procura ou da oferta, 
ou da impossibilidade de extrair o efeito esperado do contrato, está 
presente a falta de interesse da parte quanto ao seu conteúdo em ra-
zão, por exemplo, da perda de oportunidade da verificação dos efeitos 
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esperados do contrato. Nesses, incide a tese da frustração do fim em 
causa, sendo possível buscar a sua extinção sem a imputação de culpa 
a qualquer uma das partes em razão de o efeito esperado do contrato 
ter sido frustrado por facto alheio às partes. De todo o modo, não se 
pode admitir, com essa solução, uma proteção exagerada de qualquer 
uma das partes para atuação após um longo período de tempo, fora da 
esperada razoabilidade.

Por fim, no terceiro grupo temos os contratos em que houve um 
agravamento do sacrifício económico, para uma ou ambas as partes, por 
alteração das circunstâncias, o que é o caso, por exemplo, de grandes 
contratos de fornecimento ou de prestação de serviços entre empresas, 
ou de empréstimos bancários. Atendendo à onerosidade excessiva su-
perveniente, e à verificação de situação que não está circunscrita ao 
risco do negócio e foge por completo àquilo que as partes perspetivaram 
quando contrataram, eventualmente, estes casos podem ser subsumidos 
ao preceito da alteração das circunstâncias, previsto no art. 437.º do 
Código Civil. 

Não se pode esquecer que, diante do princípio da conservação dos 
negócios jurídicos, a extinção do contrato deve ser a última medida a 
ser tomada e, sempre que possível, as vicissitudes verificadas devem 
conduzir à modificação dos contratos e não à resolução contratual.

Por fim, na impossibilidade de cumprimento por parte da empresa 
ou da contraparte, dita o bom senso que se tente obter o consenso para 
o normal e regular funcionamento dos negócios, com o mínimo de im-
pacto possível na continuidade da atividade exercida pela empresa e 
na sua geração de cash-flow, o que implica negociação entre as partes 
pautada pela boa-fé objetiva, que tem fundamento no art. 227.º, n.º 1, 
do Código Civil, enquanto norma de conduta.

Ou seja, enquanto princípio normativo, como base orientadora e 
fundamento de efetivas soluções reguladoras dos conflitos de interesses, 
deve a empresa recorrer aos tribunais apenas quando não seja viável o 
consenso entre as partes, afigurando-se necessária uma decisão judicial 
para redefinir a posição e obrigações das partes contratantes.
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B. 
RECUPERAÇÃO PREVENTIVA 

E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
DA EMPRESA

A necessidade de modificação ou de extinção dos contratos em curso 
das empresas, sejam eles financeiros, comerciais, de prestação ou de 
fornecimento de serviços, de seguros, entre tantos outros, decorrente de 
crise externa (ou interna) à empresa, pode ser uma situação circunscrita 
apenas a esta questão, podendo esta dificuldade ser ultrapassada atra-
vés de medidas a tomar apenas quanto aos contratos que apresentem 
situações que exijam modificação ou extinção. 

Com efeito, a atividade de uma empresa é desenvolvida através 
de múltiplas funções que se articulam entre si e que, muitas vezes, se 
condicionam. Naturalmente, a celebração de diversos contratos pela 
empresa e a sua capacidade de cumprimento dos contratos em curso é 
elemento essencial a considerar, sobretudo quanto aos contratos que 
se refletem diretamente na sua atividade.  

No entanto, esta problemática pode estar aliada a outras situações 
que afetam o negócio e/ou a capacidade financeira da empresa. 

A função financeira diz respeito à capacidade da empresa para 
captar fundos, meios financeiros essenciais ao desenvolvimento da 
sua atividade no momento certo, por forma a concretizar os objetivos 
estabelecidos e desenvolver o seu negócio sem disrupção.

A fim de verificar o equilíbrio financeiro da empresa, os gestores 
devem estar atentos à tesouraria da empresa, à capacidade de aplicação 
de excedentes de fundos de tesouraria, à necessidade de financiamento 
para fazer face aos investimentos programados, às diversas formas 
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de financiamento face à política de mercado de crédito, à utilização 
de novos capitais (incluindo de risco) que minimizem os encargos 
financeiros, entre outros. Devem, ainda, adequar o período de crédito 
obtido ao crédito (prazo de recebimento) concedido aos clientes, a fim 
de tomar as decisões relativas ao financiamento da empresa, conside-
rando a sua necessidade financeira e o seu ciclo de produção. Assim 
sendo, os gestores da empresa devem acompanhar a evolução económica 
e financeira da empresa, a fim de aferir o seu equilíbrio financeiro e 
rendibilidade, tomando as decisões necessárias em prol do equilíbrio 
económico-financeiro da empresa. 

Numa situação normal, a aferição da capacidade das empresas 
para cumprirem os contratos celebrados e terem a segurança do cum-
primento pela contraparte ou a aferição das necessidades de fundos da 
empresa baseiam-se nos ciclos financeiros e na própria sazonalidade 
da atividade que desenvolve.

Sucede que uma situação de crise externa à empresa pode gerar 
disfunções no próprio negócio da empresa e na capacidade de gerar 
cash-flow, colocando-a em situação económica e/ou financeira débil.

Atendendo à situação concreta e, em especial, aos efeitos da pan-
demia da COVID-19 no funcionamento e na capacidade financeira da 
empresa, pode vir a ser necessária uma alteração do paradigma do 
negócio e/ou a forma de sua operacionalização, inclusive, e em especial, 
para que a empresa consiga renegociar os seus contratos com os forne-
cedores, prestadores e tomadores de serviços e obter crédito junto da 
banca e/ou alterar os contratos de financiamento em curso, o que pode 
ser vital para o seu (re)equilíbrio financeiro. 

Quanto à situação específica dos contratos de financiamento, apesar 
de neste momento a banca estar em condições de apoiar as empresas 
financeiramente, o facto é que, para que as empresas possam obter 
financiamento novo ou reestruturar os que estão em curso em condições 
financeiras mais favoráveis à sua situação concreta, naturalmente, a 
banca tomará em consideração a capacidade da empresa em gerar o 
cash-flow necessário para cumprir o serviço da dívida, e evitará conce-
der crédito a empresas cuja condição esteja no limite de cumprimento.  

Facto é que a crise sanitária de 2020 veio também colocar a nu a 
necessidade de, em alguns casos, a empresa alterar a estrutura da sua 
atividade e do seu negócio, e vem ditando a aceleração de mudanças. 
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Por exemplo, salvo quanto aos negócios que exijam a presença física 
de colaboradores, a estrutura de funcionamento e realização da ativi-
dade por grande parte dos agentes económicos poderá ter que mudar, 
passando a ser através de teletrabalho, até para que a empresa reduza 
custos com a manutenção de espaços. 

Isto não significa que deva ocorrer uma alteração radical do pen-
samento e das circunstâncias com as quais as empresas estavam 
acostumadas a viver, mas pode levar a que os agentes económicos 
que fazem a intermediação entre a poupança e o investimento fiquem 
mais atentos à capacidade das empresas para “surfarem a onda” e se 
adaptarem a um novo tempo.

Acresce que o tecido empresarial português é sobretudo constituído 
por micro, pequenas e médias empresas, cujo impacto da Covid-19 
será “crucial”, sendo estas empresas as que mais necessitam de apoio 
em fases de crise; porém, vem sendo publicamente anunciado pelos 
principais gestores da banca que nem todas as empresas poderão ser 
apoiadas (“salvas”), pois não é possível desperdiçar capital, só devendo 
ser salva a empresa que demonstrar condições efetivas de permanecer 
no mercado, e não apenas sobreviver na “linha d’água”, sem qualquer 
viabilidade de continuidade do seu negócio a médio e longo prazo.  

Dito de outro modo, para que as empresas consigam obter o apoio 
financeiro necessário, poderá ser exigido que os seus planos de recu-
peração económica e financeira em função dos impactos sofridos pela 
COVID-19 passem por:

a) mudar, 
b) reinventar-se,
c) flexibilizar.

a sua forma de produção, o desenvolvimento da atividade e 
o próprio modelo de negócio.

Facto é que os financiadores conheciam as empresas com base num 
determinado modelo de negócio e fluxo de caixa, tendo os contratos 
de financiamento sido celebrados com base em pressupostos que, por 
efeito da crise, podem não corresponder mais à realidade. Facto ainda 
é que a panóplia de legislação aprovada na “fase Covid” é paliativa, 
tem efeito temporário e não resolve o problema de fundo com o qual 
várias empresas se viram confrontadas.
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É importante que as alterações contratuais não sejam apenas para 
as empresas viverem mais doze ou vinte e quatro meses, ou seja, para 
viverem “a espuma dos dias”. 

Assim, a negociação vai assumir papel fundamental e não há negócio 
sem recursos, que podem ser próprios ou alheios, e, quando os recursos 
são alheios, é importante que a empresa demonstre que o seu plano de 
negócios é sustentável.

Considerando agora em especial o impacto da Covid-19 nos con-
tratos e negócios em curso, sem prejuízo de a empresa fazer uma due 
diligence e efetuar um diagnóstico da situação, a contraparte, o credor, 
o financiador, sempre tomará em consideração e irá analisar as causas 
da debilidade económico-financeira da empresa, a fim de aferir a sua 
real situação e viabilidade.

1.   DI  AGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINAN-
CEIRA DA EMPRESA

Identificados os primeiros sintomas de debilidade económico-
-financeira da empresa, a fim de se encontrar a solução mais adequada 
para o problema entretanto verificado e permitir a sua continuidade, 
é decisivo apurar, em termos mais rigorosos, as causas que lhes estão 
subjacentes, o que impõe o recurso àquilo a que, em linguagem médica, 
poderíamos chamar meios complementares de diagnóstico. É esse o 
papel habitualmente reservado à due diligence.

A due diligence é, assim, um processo de análise e avaliação deta-
lhada de informações e documentos de uma determinada sociedade e/ 
ou do seu ativo, tendo em vista o apuramento da respetiva realidade 
jurídica, económico-financeira e/ou laboral, a fim de permitir uma to- 
mada de decisão sobre as medidas mais adequadas à sua preservação. 
Isto porque, por seu intermédio, é possível caracterizar, em termos 
multidisciplinares, a real situação da empresa, identificando eventuais 
fragilidades e/ou contingências, bem como oportunidades a considerar. 
É um trabalho de natureza complexa e carece, por isso, do contributo de 
vários profissionais. Por outro lado, o sucesso destas diligências depen-
de, em grande medida, da transparência e fidedignidade da informação 
disponível, bem como da colaboração e convergência funcional dos seus 
principais responsáveis.
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Contudo, para a realização da due diligence, previamente à mesma, 
é essencial coligir e organizar informação e documentação que, muitas 
vezes, se encontra dispersa e incompleta ou que, em alguns casos, é 
simplesmente inexistente.

Conforme antes referimos, a due diligence deve ser multidisciplinar e 
permitir a análise e avaliação detalhada de vários aspetos que permitam 
traduzir a realidade da empresa. Conforme o objetivo pretendido, a due 
diligence deve abordar questões financeiras e/ou jurídicas. Em termos 
esquemáticos, vejamos então o objetivo das suas diversas vertentes:

a) Due Diligence Financeira – visa o apuramento exaustivo das 
contas da empresa, traduzido na análise dos documentos conta-
bilísticos necessários para a obtenção do retrato fiel da respetiva 
situação financeira: o volume das dívidas e tipologia (curto, médio 
e longo prazo), as existências, o valor do passivo, do ativo e a 
situação líquida;

b) Due Diligence Societária – tem em consideração os cuidados a 
serem tomados na esfera da documentação e atos societários e 
respetivas contingências no âmbito contratual (contrato de so-
ciedade, atas da assembleia geral, do conselho de administração, 
procurações emitidas, etc);

c) Due Diligence Tributária – pretende apurar o impacto dos aspetos 
tributários na situação da empresa, tomando em linha de conta, 
designadamente, tributos diretos e indiretos, dívidas tributárias 
e à segurança social e pedidos de reembolso de tributos even-
tualmente realizados;

d) Due Diligence Laboral – tem por objetivo proporcionar uma vi-
são detalhada sobre as questões relacionadas com a estrutura 
de colaboradores da empresa e assume particular importância 
numa reestruturação, uma vez que a mesma poderá passar 
pela redução/eliminação de setores de atividade, determinando 
a extinção de postos de trabalho e/ou despedimentos coletivos, 
tendo em vista a sua reorganização e a redução de custos.

A due diligence não tem um fim em si mesma. 
Por um lado, atendendo ao facto de algumas decisões deverem ser 

tomadas em assembleia geral, a informação produzida pelos auditores 
financeiros e legais permitirá, ainda, a apresentação fundamentada 
aos sócios das medidas preconizadas pela administração da empresa, 
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permitindo àqueles a análise da informação necessária para a aprovação 
das pertinentes propostas de deliberação.

Por outro lado, a identificação dos sintomas referenciados e a infor-
mação complementar recolhida neste contexto permite coligir elementos 
bastantes para traçar um primeiro diagnóstico, ao qual cumpre definir 
o sentido, alcance e limites da operação a ser implementada, de matriz 
exclusivamente financeira (reestruturação, revitalização ou recupera-
ção) ou também com componente de reestruturação societária.

Para tal e concretamente no quadro preparatório da decisão, as-
sumirá ainda particular relevância a denominada “Análise SWOT”, 
ferramenta utilizada para fazer o enquadramento de cenário (ou aná-
lise de ambiente), frequentemente usada como base para a gestão e 
planeamento estratégico de uma empresa.

A “Análise SWOT” é um sistema simples para posicionar ou verificar 
a posição estratégica da empresa no ambiente em apreço, podendo ser 
apresentada em forma de diagrama:

ANÁLISE SWOT
Na conquista do objetivo

Ajuda Atrapalha

O
rig

em
 d

o 
fa

to
r

In
te

rn
a

(o
rg

an
iz

aç
ão

)

Forças Fraquezas

Ex
te

rn
a

(a
m

bi
en

te
)

Oportunidades Ameaças

O termo SWOT é uma sigla oriunda do inglês e é um acrónimo de 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportu-
nities) e Ameaças (Threats).
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Esta análise deve ser feita tendo em vista a identificação dos 
pontos fortes e fracos, das ameaças e das oportunidades que existem 
na atividade da empresa, de forma a permitir a tomada de decisões 
fundamentadas, sendo que o plano final a implementar deverá ter em 
conta um conjunto diversificado de aspetos.

O processo antes exposto pode ser assim esquematizado:

IDENTIFICAÇÃO atempada dos SINTOMAS

Realização de DUE DILIGENCE

Financeira Societária Tributária Laboral

Para :
• Apurar causas subjacentes às dificuldades da empresa
• Conhecer a realidade jurídica, económico-financeira e/ou laboral da empresa
• Identificar fragilidades e/ou contingências, bem como oportunidades a considerar

A fim de elaborar DIAGNÓSTICO que permita: 

• Tomada de decisão sobre instrumentos de viabilização da empresa
• Esboçar, atempadamente e com proficiência, as medidas a adoptar

Com efeito, a partir da análise e do diagnóstico efetuados, um plano 
de viabilização da empresa deve considerar diversos aspetos e apontar 
as medidas necessárias. Neste sentido, entre os elementos que pode/
deve conter, podemos apontar os seguintes:

a) Estipulação de um prazo realista para a implementação das 
medidas de reestruturação, recuperação ou revitalização da 
empresa e o cumprimento das suas obrigações (turnover);

b) Permitir o reconhecimento pelos sócios e pelos credores de que 
a alternativa apresentada é melhor e mais segura do que forçar 
a empresa ao cumprimento imediato das suas obrigações;

c) Prorrogação do prazo dos financiamentos em curso, tendo em 
atenção um plano de negócios que implique a redução de custos 
e a maximização de receitas da atividade comercial;

d) Prever a alienação de ativos que não se mostrem estratégicos e 
que impliquem a obtenção ou libertação de recursos financeiros 
que permitam reduzir as dívidas, por meio de eventuais opera-
ções de sale and lease back; 



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 52

e) Apresentar um modelo de reestruturação empresarial que sig-
nifique uma efetiva redução de áreas de negócio inviáveis ou 
cuja importância no desenvolvimento da atividade seja residual 
ou nula;

f) Apresentar um modelo de reestruturação empresarial que 
signifique alteração do modelo de negócio e/ou da forma de sua 
operacionalização.

Toda esta informação e diagnóstico são também úteis para suportar 
as negociações que a empresa deverá desenvolver com os seus stakehol-
ders, com os quais, no decurso da sua atividade, mantém relações.

Os stakeholders de uma empresa podem ser financeiros, designa-
damente os bancos, entidades de locação financeira, de factoring, e 
não-financeiros, designadamente o Estado (Segurança Social e Fazenda 
Nacional), trabalhadores, fornecedores, clientes, etc.

Com efeito, elemento crítico para implementar uma operação de 
reestruturação, recuperação ou revitalização da empresa que permita 
a sua efetiva recuperação financeira e continuidade é, também, a sua 
relação com as várias partes intervenientes na operação ou processo, 
cujos interesses podem ser convergentes ou divergentes. Neste plano, 
relevam os stakeholders que, em muitos casos, são também credores.

Conforme a operação projetada, a sua implementação está mais ou 
menos dependente da convergência de interesses entre os stakeholders. 
Não obstante o interesse específico de cada um deles, é essencial iden-
tificar pontos de convergência. 

Sumariamente, as posições relativas dos principais stakeholderss 
são as seguintes:

a) Estado – as suas principais preocupações são a recuperação dos 
créditos fiscais e a manutenção de postos de trabalho, de forma 
a evitar a conflitualidade social resultante do encerramento de 
uma empresa e os consequentes despedimentos;

b) Credores com garantia – estão interessados em recuperar os 
respetivos créditos, mas preocupados em proteger as garantias 
de cumprimento de que beneficiam (que poderão ser prejudicadas 
num processo de insolvência);

c) Trabalhadores – não obstante estarem interessados em garantir 
o pagamento dos respetivos créditos laborais vencidos, nomeada-
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mente salários, têm também interesse na manutenção dos seus 
postos de trabalho;

d) Fornecedores – normalmente, estão preocupados com três as-
pectos: o crédito que têm a receber, a limitação da exposição ao 
risco dos fornecimentos futuros e a manutenção do cliente caso 
ele tenha hipótese de viabilização;

e) Clientes – estão interessados em acautelar a satisfação das 
encomendas efetuadas, a qualidade dos produtos adquiridos e o 
cumprimento das garantias lhes são associadas.

Realce-se que, na maior parte das vezes, os principais credores in-
tervêm na decisão relativa à operação a implementar. Para os mesmos, 
será determinante o comportamento da administração da empresa, 
nomeadamente a sua dinâmica e colaboração no processo.

Assim, para que uma eventual medida de reestruturação, recupera-
ção ou revitalização seja implementada com sucesso, é necessário que os 
credores sejam informados, de forma séria e profissional, que as demais 
alternativas possíveis serão sempre piores do que a operação projetada. 

Efetivamente, a operação estará condenada ao fracasso quando 
exista a intenção de ocultar a real (e deficitária) situação económica 
e/ou financeira da empresa, quer no plano da saúde das contas quer 
da viabilidade da sua atividade. No caso de credores institucionais, 
máxime, instituições financeiras, a informação e o nível de credibili-
dade da empresa a reestruturar, recuperar ou revitalizar poderão ser 
determinantes no momento de decidir se aumentam a sua exposição 
ou se, pelo contrário, a estratégia passará por reduzir o envolvimento 
creditício, optando de imediato pelo processo de recuperação dos seus 
créditos por via judicial (através de processo de execução ou mesmo 
de requerimento da insolvência do devedor), atenta a fragilidade do 
projeto apresentado e, consequentemente, a inviabilidade da empresa.

Os gestores da empresa desempenham, assim, um papel crucial, 
dado que devem ganhar a confiança dos credores, a quem serão solici-
tadas facilidades ou a redução dos direitos de crédito, nomeadamente 
no tocante a juros, indemnizações e/ou penalizações contratuais decor-
rentes da mora da empresa no cumprimento das obrigações assumidas. 

Se os credores e a empresa não conseguirem reunir o consenso 
necessário para a definição dos pressupostos mínimos para iniciar um 
processo partilhado, então deverão ser chamados a intervir especialis-
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tas, em regra auditores financeiros, técnicos e/ou revisores oficiais de 
contas independentes.

Por seu turno, a equipa de gestão da empresa tem a responsabilida-
de de preparar um plano de atividades/negócios credível que permita 
racionalizar e controlar os custos, melhorar a eficácia e racionalidade 
da gestão e potenciar a atividade comercial desenvolvida, aumentando 
as receitas. Neste contexto, deverá ser capaz de, pela sua experiência e 
capacidade de análise, concluir de forma expedita quais as razões que 
determinaram o estado de crise, apontando os caminhos possíveis para 
recuperar a saúde financeira da empresa. 

Naturalmente, as empresas deverão socorrer-se de equipas mul-
tidisciplinares de profissionais, nomeadamente nas áreas económico-
-financeira e legal, sendo que, neste caso, os advogados terão um papel 
nuclear no aconselhamento e preparação de todas as propostas, fichas 
técnicas, acordos e contratos a celebrar com as entidades envolvidas. 

É aconselhável que os credores, sejam instituições de crédito ou 
outros, também estejam representados por advogados, que assegu-
rarão a defesa dos interesses do seu cliente, para além de que devem 
acompanhar a realização de auditorias à empresa (due diligence), para 
determinação do seu valor e viabilidade; participar na negociação dos 
contratos e acordos a celebrar, inclusive, se for o caso, de confidencia-
lidade; auxiliar na estipulação das garantias associadas ao processo de 
reestruturação, recuperação ou revitalização da empresa e no acompa-
nhamento da implementação da operação, antecipando a hipótese de 
a mesma falhar, nunca perdendo de vista a previsão de um “plano B”, 
que passe pelo início de um outro processo que permita a continuidade 
da empresa, mesmo que, em última ratio, em cenário de declaração de 
insolvência.

As equipas multidisciplinares devem, assim, ser compostas não só 
por técnicos mas, também, por advogados, que possam assessorar quer 
os credores, com especial destaque para as instituições financeiras, 
quer os acionistas/sócios da empresa, que, naturalmente, pretendem 
acautelar os respetivos investimentos.

Neste processo a negociação assume papel essencial, devendo os 
principais intervenientes responsáveis pelas negociações terem capa-
cidade para intermediar interesses antagónicos, sob pena de cada um, 
na defesa rígida da sua posição, aprofundar a crise da empresa e levar 
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à rutura das negociações, com todas as consequências nefastas daí 
advindas quer para a empresa quer para os seus credores.

2. ALTE RNATIVAS DE FINANCIAMENTO

Como já se evidenciou, a avaliação da situação da empresa constitui 
um passo determinante para que, na presença de todos os elementos 
relevantes, possam ser tomadas as decisões adequadas a solucionar os 
constrangimentos existentes. 

Não obstante, a complexidade das operações a desenvolver (de 
reestruturação, revitalização ou recuperação), bem como a pressão a 
que a tesouraria da empresa estará sujeita, é sempre recomendável 
a adoção imediata da(s) medida(s) considerada(s) adequada(s), com 
vista a preservar a empresa e salvaguardar o efeito útil das referidas 
operações.

Após análise de todo o processo documental, na hipótese de se con-
cluir que a empresa poderá ser recuperada, todos os esforços devem ser 
orientados para a obtenção de fluxos de caixa e disponibilidades de te-
souraria que permitam cumprir, ainda que parcialmente, as obrigações 
vencidas, o que reveste importância nevrálgica nesta fase do processo.

Sumariamente, de entre as medidas que permitem de imediato gerar 
fluxos de caixa, podem ser referenciadas as seguintes:

a) A melhor gestão das dívidas de clientes;
b) Alargamento dos prazos de pagamentos;
c) Redução do nível de existências em armazém;
d) A implementação de programas para a redução de custos;
e) Alienação de ativos ou equipamentos que não estejam afetos à 

exploração;
f) Leaseback de ativos corpóreos afetos à exploração.
Paralelamente, enquanto decorrem os estudos sobre as alternativas 

disponíveis para concretizar a eventual reestruturação empresarial 
projetada, deve ser desenvolvida uma estratégia de comunicação interna 
e externa de valorização dos ativos e recursos existentes.

Mas, antes de iniciar qualquer operação de reestruturação, revita-
lização ou recuperação, o reforço de capitais no seio da empresa poderá 
ser o caminho para alcançar o reequilíbrio financeiro desejado.  
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Casos haverá em que a opção pelo financiamento, seja através de 
sócios/acionistas, seja através de terceiros, é, por si só, suficiente para 
reabilitar a tesouraria, abrindo caminho a um novo ciclo virtuoso.

Quando a empresa está perante uma situação de subcapitalização, 
ou seja, os seus meios financeiros são manifestamente insuficientes 
para alcançar os objetivos gizados, o reforço de capital, como forma de 
financiamento, assume-se como um dos aspetos mais importantes da 
sua vida, não só para acudir a necessidades de tesouraria mas também 
para viabilizar investimento que permita gerar maior rentabilidade no 
médio e longo prazo.

Em regra, quando se pretende financiar, o primeiro recurso de uma 
empresa é fazê-lo in house, através de financiamento interno (finan-
ciamento com recursos próprios), ou através de financiamento pelos 
sócios/acionistas, ou, eventualmente, abrindo a porta a novas entra-
das de capital, dando em troca participações sociais representativas 
do seu capital social (aumento do capital social). Não sendo possível 
implementar as referidas medidas, a empresa recorre a terceiros para 
se financiar.

Porém, importa considerar que a possibilidade de obtenção de 
financiamento adicional não deverá inibir o diagnóstico em curso e a 
adoção das medidas de gestão ainda assim necessárias para assegurar 
a sustentabilidade da empresa. De outra forma, estaremos apenas a 
adiar o problema, optando por uma solução aparentemente fácil mas 
que, a prazo, poderá revelar-se ameaçadora, não apenas para a empresa 
mas também para os seus sócios/acionistas e para os seus responsáveis 
legais (no caso destes, por exemplo, reversão fiscal, responsabilidade 
civil perante credores e perante os sócios/acionistas). 

Frequentemente, é nestas ocasiões que a exposição pessoal dos 
responsáveis legais das empresas começa ou aumenta, muitas vezes 
exponencialmente, sendo comum a assunção de responsabilidades 
exorbitantes (por exemplo, prestação de aval, fiança, de garantias 
sobre ativos da sua esfera pessoal) e que rapidamente limitarão uma 
abordagem racional e pragmática da vida da empresa e um juízo crítico 
acerca da sua viabilidade.

Salientamos que, como será desenvolvido adiante, as medidas 
acima indicadas podem ser implementadas no seio de um processo 
de negociação extrajudicial com alguns credores, podendo ser apenas 
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no contexto de um processo de reestruturação de créditos com o(s) 
banco(s) financiador(es) ou mesmo no contexto de um processo desen-
volvido ao abrigo do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas 
(RERE), ou, transitoriamente, no âmbito do Processo Extraordinário de 
Viabilização de Empresas (PEVE) ou no seio de um Processo Especial 
de Revitalização (PER) ou, como última ratio, no seio de um plano de 
recuperação em sede de insolvência. 

Antes, porém, dado o seu interesse no âmbito do presente Guia, a 
seguir daremos breve nota das diferentes formas de financiamento da 
sociedade.

2.1.  Financiamento pelos sócios

No que respeita ao financiamento pelos sócios, temos, tipicamente, 
três modalidades: 

a) prestações acessórias; 
b) prestações suplementares;
c) realização de suprimentos.
A opção por uma determinada modalidade de financiamento por 

sócio, em detrimento de outra, deve levar em consideração os respetivos 
traços característicos, os objetivos traçados, o modelo societário em 
questão e/ou a estrutura do capital existente.

2.1.1.  Financiamento através de prestações acessórias

De acordo com os artigos 209.º (para as sociedades por quotas) e 
287.º (para as sociedades anónimas) do Código das Sociedades Comer-
ciais (doravante, o “CSC”), as prestações acessórias definem-se como 
a obrigação dos sócios de efetuarem “prestações além das entradas”, 
com especificação, no pacto social, dos elementos essenciais e do caráter 
oneroso ou gratuito dessas prestações.

Estas prestações acessórias, admitidas tanto nas sociedades por 
quotas como nas sociedades anónimas, denominam-se acessórias, aten-
dendo ao facto de revestirem uma natureza acessória face à obrigação 
principal de entrada, e podem ser gratuitas ou onerosas, sendo certo 
que, apesar de, nos termos do seu regime legal, poderem revestir-se 
como entradas em dinheiro (prestações acessórias de capital), podem 
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também consistir na prestação de determinadas funções (vg., o exer-
cício de um cargo de gerência ou administração na sociedade) ou na 
possibilidade de proporcionar à sociedade o gozo de um determinado 
bem (vg., máquina industrial, automóvel, etc.). 

Embora não seja um tema pacífico na doutrina, tem sido admitida 
a possibilidade de os sócios realizarem prestações acessórias de forma 
voluntária (neste caso, dispensando-se a exigência do enquadramento 
prévio estatutário e assumindo, assim, natureza semelhante ao regime 
dos suprimentos), mas com a diferença de os sócios terem conhecimento 
que, ao fazê-lo, no caso de ser fixada a onerosidade, estão a qualificar 
as suas prestações como passivo da sociedade e, caso contrário (de pres-
tações acessórias não remuneradas), sujeitas a um regime rigoroso no 
respetivo reembolso (em cumprimento do principio da intangibilidade 
do capital, isto é, a restituição das prestações apenas será admissível 
se, com aquela restituição, a situação líquida da sociedade não ficar 
inferior à soma do capital social e da reserva legal), as prestações po-
derão ser qualificadas como capital próprio da sociedade.

Relativamente a esta forma de financiamento da empresa, importa 
ainda referir que, nos termos do número 3 dos artigos 209.º e 287.º 
do CSC, pode ser convencionada a sua onerosidade, sendo possível a 
contraprestação ser paga independentemente da existência de lucros 
de exercício. 

As prestações acessórias extinguem-se com a dissolução da sociedade 
e, salvo disposição contratual em contrário, a falta de seu cumprimento 
por parte do sócio não afetará a sua posição enquanto tal. 

As prestações acessórias distinguem-se, também, no que respeita às 
sanções resultantes do seu incumprimento. Ao contrário das prestações 
suplementares, que, como veremos, poderão ter repercussões gravosas 
para o sócio que não as cumpra, neste específico instituto, o incumpri-
mento de prestar uma obrigação acessória não afetará a situação do 
sócio, salvo previsão contratual em contrário (cf. número 4 dos artigos 
209.º e 287.º do CSC). 

Em bom rigor, as penalidades pelo incumprimento podem ser tão 
severas quanto as das prestações suplementares, porém, e visto que a 
prática societária não costuma prever contratualmente essas sanções, 
os seus efeitos serão diminutos face às restantes figuras. 
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Numa perspetiva fiscal, as prestações acessórias, máxime onerosas, 
podem ser qualificadas como operações financeiras latu sensu, estan-
do, por isso, sujeitas a imposto do selo, nos termos da verba 17.1 da 
Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS), dependendo a taxa aplicável 
de imposto do prazo definido.

Importa ainda fazer notar que as prestações acessórias podem 
encontrar-se cobertas pela isenção normativa de incidência do impos-
to do selo, ainda que com âmbito de limitação muito limitado, caso a 
operação financeira tenha o fim de apoiar a tesouraria, nos termos 
previstos nas alíneas g) e h) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS, os quais se 
passam a transcrever:

“g) Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não 
superior a um ano, desde que exclusivamente destinados à co-
bertura de carência de tesouraria, e efetuados por sociedades de 
capital de risco (SCR) a favor de sociedades em que detenham 
participações, bem como os efetuados por outras sociedades a 
favor de sociedades por elas dominadas ou a sociedades em que 
detenham uma participação de, pelo menos, 10 % do capital com 
direito de voto ou cujo valor de aquisição não seja inferior a 5 000 
000 €, de acordo com o último balanço acordado e, bem assim, os 
efetuados em benefício de sociedade com a qual se encontre em 
relação de domínio ou de grupo; 

h) Os empréstimos, incluindo os respetivos juros, por prazo não 
superior a um ano, quando concedidos por sociedades, no âmbi-
to de um contrato de gestão centralizada de tesouraria, a favor 
de sociedades com a qual estejam em relação de domínio ou de 
grupo.”

A sociedade é o sujeito passivo do imposto, visto que, em observância 
do estabelecido na alínea f) do número 3 do artigo 3.º do CIS, é consi-
derada a titular do interesse económico. 

2.1.2. Financiamento através de prestações suplementares

As prestações suplementares estão previstas nos artigos 210.º e 
seguintes do CSC, e carecem de ser sempre realizadas em dinheiro.

Este tipo de financiamento pelos sócios será o que mais beneficia 
economicamente a sociedade, pois prevê um regime que se traduz na 
obrigatoriedade de estarem previstas no contrato social, não podendo 
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ser qualificadas como tal se assim não suceder e, na impossibilidade 
de exoneração da obrigação dos sócios de realizarem as prestações 
suplementares, a que se vincularam no contrato social.

Quanto à devolução do montante cedido a título de prestações su-
plementares, este só poderá ser restituído aos sócios se: i) for objeto de 
deliberação pelos sócios; ii) a situação líquida não ficar inferior à soma 
do capital e da reserva legal; iii) o sócio já tiver liberado a sua quota; e 
iv) não tenha sido declarada a insolvência da sociedade. A restituição 
deve ter no princípio da igualdade de tratamento dos sócios um parâ-
metro orientador, pelo que, deste modo, a restituição deverá respeitar 
a igualdade entre os sócios que as tenham efetuado, sem prejuízo dos 
casos em que os sócios ainda não tenham liberado a sua quota.

Por outro lado, as prestações suplementares têm sempre dinheiro por 
objeto e não vencem juros; dessa forma, não onera a sociedade com o seu 
pagamento, ao contrário da maioria dos outros tipos de financiamento. 
Por último, o montante das prestações suplementares que for exigível 
pela sociedade não pode ser recusado com base em compensação. 

Acresce que, estando as prestações suplementares obrigatoriamente 
previstas no contrato de sociedade, por oposição aos suprimentos, cuja 
previsão no contrato de sociedade é facultativa, podem estas prestações 
suplementares ser exigidas em qualquer altura, em conformidade com 
o que figurar no pacto social – no caso dos suprimentos, estes apenas 
serão exigidos se os sócios assim o deliberarem.

Em face do exposto, constata-se que as prestações suplementares 
terão um impacto diferente na tesouraria da sociedade, motivo pelo qual 
se apresentam como mais favoráveis para fazer face à subcapitalização 
da sociedade. Clarificando, em termos contabilísticos, face ao Sistema 
de Normalização Contabilística (SNC), as prestações suplementares 
são um elemento do capital, sendo contabilizadas na conta “53 – Pres-
tações suplementares”, compreendida na Classe 5 – Capital, reservas 
e resultados transitados. Por sua vez, os suprimentos são um elemento 
do passivo, e, como tal, refletem-se na conta “25 – Acionistas (sócios)”.

Assim, o critério diferenciador entre as prestações suplementares e 
as prestações acessórias e os suprimentos, que abordaremos de seguida, 
é o facto de aquelas não se reconduzirem à figura do empréstimo, sendo 
a sua realização antes contabilizada como capital próprio da sociedade, 
funcionando como uma alternativa ao aumento de capital, mas com a 
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vantagem de possuírem um regime mais simplificado, dado que podem 
ser realizadas mediante deliberação tomada por maioria simples em 
assembleia geral, que não carece de qualquer registo ou necessidade 
de alteração do pacto social.

De especial importância reveste-se a questão de saber se as presta-
ções suplementares são exclusivas para as sociedades por quotas ou se 
o seu regime, apesar de não estar especialmente consagrado no Código 
das Sociedades Comerciais para as sociedades anónimas, poderá ser 
estendido a estas últimas (inclusive, através da figura de prestações 
acessórias de capital, realizadas em dinheiro, não remuneradas e su-
jeitas ao regime aplicável às prestações suplementares. A crédito da 
extensão às sociedades anónimas, o argumento de não haver proibição 
expressa no Código das Sociedades Comerciais e o facto de existirem 
muitos estatutos de sociedades anónimas com a menção expressa de 
exigibilidade de prestações suplementares (se os estatutos as previrem, 
prevalece a vontade dos acionistas). 

Nos mesmos termos das prestações acessórias, o montante máximo 
exigível de prestações suplementares de capital tem que ser contra-
tualmente previsto.

Nesta conformidade, o contrato de sociedade deverá conter os se-
guintes elementos: 

a) o montante global máximo das prestações suplementares; esta 
indicação é essencial, sem a qual resulta na nulidade da obri-
gação, pois, se assim não fosse, a empresa corria o risco de criar 
uma responsabilidade ilimitada dos sócios perante a sociedade; 

b) a identificação dos sócios obrigados a efetuá-las; a sua omissão 
resulta na extensão a todos os sócios da obrigação de efetuar 
prestações suplementares;

c) o critério de repartição das mesmas entre os sócios a elas obriga-
dos; a falta deste critério resulta na aplicação de um critério de 
exata medida de proporcionalidade da obrigação de cada sócio 
à sua quota/parte de capital.

Acresce que a restituição das prestações suplementares carece de 
deliberação dos sócios tomada por maioria simples, devendo observar o 
cumprimento do princípio da intangibilidade do capital, ou seja, aquela 
restituição apenas poderá ser concretizada se com a mesma a situação 
líquida não ficar inferior à soma do capital e da reserva legal.
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No que diz respeito à sanção em caso de incumprimento, prevê o 
artigo 212.º do CSC que a recusa em realizar estas prestações suple-
mentares de capital, caso revistam natureza obrigatória, será causa 
de exclusão do sócio e de perda da sua participação social, nos termos 
do artigo 204.º do CSC.

Caso se verifique a amortização da quota, extingue-se a obrigação 
de efetuar prestações suplementares, sem prejuízo dos direitos já ad-
quiridos e das obrigações já vencidas, nos termos do artigo 232.º, n.º 
2, do CSC. 

Em jeito de conclusão, podemos concluir que as prestações suplemen-
tares são obrigatórias para os sócios que ficam vinculados a efetuá-las 
nos termos do contrato de sociedade, sendo uma forma de autofinan-
ciamento da sociedade, a qual tem sempre dinheiro subjacente, não 
vence juros, e impondo-se condicionalismos à sua restituição, de forma 
a garantir a capitalização da sociedade.

No plano fiscal, as prestações suplementares, sendo consideradas 
operações financeiras em sentido amplo, estão sujeitas a imposto do 
selo, nos termos da verba 17.1 da TGIS, dependendo a taxa aplicável 
do prazo estabelecido para o reembolso do crédito.

Cumpre mencionar que, com semelhança ao regime das prestações 
acessórias, as prestações suplementares podem encontrar-se cobertas 
pela isenção normativa de incidência do imposto do selo nos casos 
previstos nas alíneas g) e h) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS, o que, como 
já acima vimos, tem um âmbito de aplicação limitado.

A sociedade é, à semelhança do que sucede no regime das prestações 
acessórias, o sujeito passivo do imposto, visto que, de acordo com a já 
visitada alínea f) do número 3 do artigo 3.º do CIS, é considerada a 
titular do interesse económico.

2.1.3. Financiamento através de suprimentos

Por último, de acordo com o número 1 do artigo 243.º do CSC, os 
suprimentos podem definir-se como: 

  “o contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou 
outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro 
tanto do mesmo género e qualidade, ou pelo qual o sócio conven-
ciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos 
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seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique 
tendo caráter de permanência”.

Neste seguimento, verificamos existirem, pelo menos, duas moda-
lidades de suprimentos: 

a) O empréstimo de dinheiro ou outra coisa fungível, sendo esta 
última determinada pelo seu género, qualidade e quantidade, 
podendo ser substituída por outro elemento de idêntica equiva-
lência económico-social; 

b) O acordo entre o sócio e a sociedade relativamente ao diferimento 
do vencimento de crédito sobre esta. 

Avançamos que desta segunda modalidade pode ainda extrair-se 
uma terceira, quando o sócio adquire um crédito de terceiro sobre a 
sociedade, com vencimento diferido, por negócio entre vivos.

Simplificando, contrato de suprimento será um empréstimo em 
dinheiro, ou outros bens fungíveis, efetuado por um sócio em favor da 
sociedade, entendendo-se que se trata de uma disponibilização finan-
ceira superior a um ano. 

O carácter de permanência é, destarte, um requisito obrigatório 
subjacente ao contrato de suprimento, ficando claro que as funções deste 
instrumento são a salvaguarda do interesse social e um expediente com 
a finalidade de inverter uma situação de subcapitalização da sociedade, 
o que é evidenciado pelo legislador quando determinou o carácter de 
permanência dos suprimentos.

Vencendo-se o prazo estipulado para o reembolso, os sócios têm o 
direito a ser restituídos do capital emprestado à sociedade, mesmo que 
a situação líquida fique inferior à soma do capital social e da reserva 
legal. Assim, o regime jurídico dos suprimentos não apresenta limitação 
quanto à restituição dos mesmos; todavia, a lei regulariza a sua res-
tituição em alguns aspetos, tendo em conta que, na ausência de prazo 
de reembolso, caberá ao tribunal a fixação deste e, ainda, no caso de 
insolvência da sociedade, os suprimentos só podem ser reembolsados 
depois de pagos os restantes credores, como já acima referido.

Este contrato, quando objeto de previsão expressa no pacto social da 
sociedade, segue o regime das prestações acessórias; contudo, poderá 
ser constituído por deliberação dos sócios que seja votada favoravel-
mente pelos que venham a assumir a obrigação (número 2 do artigo 
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244.º do CSC), ainda que não haja exigência estatutária. Neste caso, 
a sociedade deverá garantir um tratamento semelhante para todos os 
sócios. Ou seja, caso a sociedade venha a permitir esses suprimentos, 
terá de remunerar de igual forma todos os sócios que tenham interesse 
em prestá-los, salvaguardando, deste modo, o princípio da igualdade 
de tratamento dos sócios. 

Relativamente ao tipo de sociedades às quais se aplica, a jurispru-
dência é unânime em considerar que este contrato também será válido 
para as sociedades anónimas.

Na hipótese de não ter sido estabelecido um prazo para o reembolso 
dos suprimentos, os sócios ou acionistas poderão interpelar a sociedade 
para os reembolsar, sendo que, se a sociedade assim não o fizer, terão 
os sócios a faculdade de recorrer aos meios legalmente admissíveis nos 
termos gerais de direito (cf. número 2 do artigo 777.º do Código Civil, 
com as particularidades do número 1 do artigo 245.º do CSC). 

Por seu turno, no caso de existir incumprimento na obrigação de 
prestar suprimentos, a mesma é suscetível de ser exigida judicialmente, 
o que difere substancialmente do regime das prestações suplementa-
res, no qual o incumprimento é legalmente sancionado com a perda, 
total ou parcial, da quota e, eventualmente, com a exclusão do sócio da 
sociedade. A obrigação de efetuar suprimentos não tem sanção seme-
lhante, embora tal não obste, pelo menos nos casos das sociedades por 
quotas, que os estatutos prevejam que tal incumprimento seja motivo 
de exclusão ou de amortização da quota.

No momento da elaboração do contrato de suprimento, sociedade 
e sócio podem definir juros, ao contrário do que sucede no regime das 
prestações suplementares, juros estes que se consideram uma remune-
ração para o sócio credor de suprimentos pelo capital investido, ou seja, 
são uma recompensa pela privação do capital emprestado à sociedade, 
bem como pelo risco associado à possibilidade de não ser reembolsado 
pelo capital investido se surgir uma situação de insolvência, tendo em 
conta que, perante este risco, se decretada a insolvência ou dissolvida 
por qualquer causa, os suprimentos só podem ser reembolsados aos 
seus credores depois de inteiramente satisfeitas as dívidas daquela 
para com terceiros, de acordo com o disposto na alínea a) do número 3 
do artigo 245.º do CSC.
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Neste seguimento, e com a ótica de continuidade de tutela de pro-
teção do interesse dos credores que permeia o regime, estabelece o n.º 
3 do mesmo artigo que, no caso de insolvência ou dissolução da socie-
dade, não podem ser compensados créditos da sociedade com créditos 
por suprimentos. 

Adicionalmente, outra disposição que demonstra a proteção de 
terceiros é a nulidade das garantias reais prestadas pela sociedade 
relativas às obrigações de reembolso de suprimentos, em conformidade 
com o disposto no artigo 245.º, n.º 6, do CSC.

Por último, no âmbito fiscal, é determinada, na alínea i) do n.º 1 
do artigo 7.º do CIS, uma isenção, de carácter objetivo, de imposto do 
selo nos casos de “empréstimos com características de suprimentos, in-
cluindo os respetivos juros, quando realizados por detentores de capital 
social a entidades nas quais detenham diretamente uma participação 
no capital não inferior a 10 % e desde que esta tenha permanecido na 
sua titularidade durante um ano consecutivo ou desde a constituição 
da entidade participada, contando que, neste caso, a participação seja 
mantida durante aquele período”.

Concluindo, haverá isenção de imposto do selo, com repercussões 
na esfera da sociedade, quando se verificarem, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

a) Serem os empréstimos realizados por sócios que sejam titulares 
ou detentores, de forma direta, na sociedade beneficiária do em-
préstimo, de uma percentagem do capital social igual ou superior 
a 10%;  

b) Tais empréstimos têm que revestir as características próprias 
ou específicas dos suprimentos (com destaque, designadamente, 
para o carácter de permanência – do qual constitui índice ou 
presunção legal a estipulação de duração, ou prazo de reembolso, 
superior a um ano); 

c) Aquela participação social tem que ter estado na titularidade 
desse sócio durante um ano consecutivo ou, no caso de a sociedade 
na qual detém esse capital ter sido constituída há menos de um 
ano, essa participação terá que ser mantida durante o período 
de um ano consecutivo, contado da constituição da sociedade. 

Caso estes requisitos não estejam preenchidos, o titular do interesse 
económico que, em observância do estabelecido na alínea f) do número 
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3 do artigo 3.º do CIS, é considerada a sociedade, estará sujeito ao 
pagamento de imposto do selo, de acordo com o disposto na verba 17.1 
da TGIS, dependendo a taxa do prazo estabelecido. 

2.2. Financiamento por via de aumento do capital social

Inexistindo capitais próprios suficientes para prosseguir a ativida-
de, o aumento do capital social permitirá dotar a sociedade de maior 
capacidade económica, o acréscimo dos meios de que dispõe para pros-
seguir a sua atividade e conferir reforço da credibilidade financeira da 
sociedade no mercado, máxime em face dos seus credores e eventuais 
financiadores. 

Através deste tipo de operação são emitidas novas participações 
sociais ou dá-se uma substituição da cifra do capital por uma de mon-
tante superior. O aumento de capital poderá ocorrer mediante novas 
entradas (em numerário ou em espécie) ou através da incorporação de 
disponibilidades preexistentes (reservas).

O reforço de capitais através do aumento de capital permite não 
apenas a mobilização dos sócios existentes mas, igualmente, a possi-
bilidade de entrada na estrutura de capital por parte de novos sócios 
(assim, o financiamento pode ser por sócios atuais ou novos sócios).

No âmbito deste Guia, interessa-nos, em especial, o aumento de 
capital mediante novas entradas e, em especial, novas entradas em 
numerário, dado que atua como forma de financiamento da empresa. 

No aumento de capital por novas entradas em numerário a sociedade 
é capitalizada na medida das entradas subscritas e realizadas pelos 
atuais sócios ou mesmo por novos subscritores de capital, que assim 
poderão reforçar a estrutura de capital já existente.

Nos termos do número 3 do artigo 87.º do CSC, não pode ser delibe-
rado aumento de capital na modalidade de novas entradas enquanto 
não estiver definitivamente registado um aumento anterior e não es-
tiverem vencidas todas as prestações de capital, inicial ou proveniente 
de anterior aumento.

No entanto, sendo o aumento de capital resultado de uma delibe-
ração que importa alteração ao contrato social, releva a circunstância 
de ser necessária a aprovação do aumento por maioria qualificada, 
conforme o tipo societário em causa, o que, muitas vezes, poderá deixar 
a decisão dependente da aprovação de uma minoria de bloqueio.
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Fiscalmente, as operações de aumento de capital são excluídas de 
tributação em sede de imposto do selo, porquanto a verba 26 da TGIS, 
que sujeitava a tributação em sede deste imposto às entradas de capital, 
foi revogada pelo artigo 99.º, 2, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, que 
aprovou o Orçamento do Estado para 2010.

Fruto dessa revogação, as entradas de capital deixaram de ser objeto 
de imposto do selo, o que tem funcionado como um incentivo fiscal à 
constituição de sociedades comerciais ou eventuais aumentos de capi-
tal por novas entradas, qualquer que seja o bem com que é efetuada a 
entrada. Sublinha-se que, contudo, no caso de aumentos de capital na 
modalidade de entradas em espécie com bens imóveis, se prevê espe-
cificamente a incidência de imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis, de acordo com o disposto na alínea e) do número 
5 do artigo 2.º do Código do IMT.

O regime das sociedades anónimas foi trabalhado com o objetivo 
último de obter uma maior diluição e dispersão de capital comparativa-
mente às sociedades de natureza familiar, e, com a intenção de oferecer 
maior controlo sobre as decisões da vida da sociedade a um centro de 
decisões que se pretende profissionalizado, a participação neste tipo de 
sociedades foi também objetivada, ou seja, não se atribuem direitos ao 
sócio, mas sim às ações detidas pelo sócio, leia-se, acionista. 

Ora, com base nos direitos atribuídos às ações, podemos distinguir 
três grandes grupos de ações, as ações ordinárias, as privilegiadas e as 
diminuídas, sendo que o Código das Sociedades Comerciais designa as 
ações privilegiadas por ações preferenciais (cf. artigo 341.º e seguintes 
do CSC).

Como forma de captar investimento para a sociedade, pode ser tam-
bém previsto o aumento do capital social das sociedades anónimas por 
via da emissão e colocação à subscrição de ações preferenciais quanto aos 
seus direitos patrimoniais, que podem assumir modalidades distintas 
conforme previsto no contrato social; assim, podem ser ações preferenciais 
sem direitos de voto ou com direitos de voto, podem conter direitos espe-
ciais, podem ser ações preferenciais remíveis, que, enquanto categoria de 
ações especiais, são ações privilegiadas, qualificadas como preferenciais.

As ações que assumem estas qualidades permitem promover alter-
nativas ao financiamento bancário, nomeadamente alargando as opções 
de financiamento através de instrumentos de capital.
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Atendendo ao interesse que tais ações podem assumir na captação 
de investimento e financiamento da sociedade, importa dar breve nota 
sobre cada uma destas modalidades de ações preferenciais.

2.2.1. Açõe s preferenciais sem direito de voto 

O co ntrato de sociedade pode autorizar a emissão de ações prefe-
renciais sem direito de voto, cujo regime está especialmente previsto 
nos artigos 341.º a 344.º do CSC. Estas ações podem ser emitidas até ao 
montante representativo de metade do capital social, por determinação 
do número 1 do artigo 341.º do CSC, e existem enquanto categoria de 
ações especiais.

As ações preferenciais sem direito de voto são as ações que, relati-
vamente às demais, conferem aos seus detentores vantagens6. Caso os 
direitos especiais atribuídos às ações concedam diferentes privilégios, 
poderemos falar em várias categorias de ações privilegiadas. 

As ações preferenciais sem direito de voto têm, entre outras funções, 
como avança João Rebelo7, funç ão de capitalização externa da sociedade 
no mercado, o que, em tempos de crise, poderá cativar as sociedades a 
emitirem ações preferenciais sem direito de voto, tendo em consideração 
que o recurso ao financiamento bancário é cada vez mais complexo, 
burocratizado e demorado. 

Este tipo de ações é caracterizado pelo direito a um dividendo 
prioritário a ser pago ao acionista em função dos lucros distribuíveis 
da sociedade e em caso de liquidação da sociedade, situação em que 
o acionista tem direito ao reembolso do valor nominal ou do valor de 
emissão das ações, sem prejuízo de ter também direito a um dividendo 
adicional conforme estipulado no contrato social. Desta forma, estas 
ações conferem um privilégio patrimonial. Em contrapartida e como 
forma de compensação deste privilégio, estas ações são desprovidas do 
direito de voto, segundo o disposto no número 5 do artigo 341.º do CSC, 
podendo ser vedada a possibilidade de os seus titulares participarem 
individualmente na assembleia geral, se o contrato de sociedade o pre-
vir. Caso assim o seja, os titulares de ações preferenciais sem direito 

6 - Cf. CUNHA, Paulo Olavo, Os Direitos Especiais nas Sociedades Anónimas., cit., p. 146
7 - Vide Cf. REBELO, João Ferreira, As ações preferenciais sem voto no ordenamento jurídico 
português, DSR, Ano 3 (outubro 2011), vol. 6, pp. 225-263, p. 242.
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de voto de uma mesma emissão são representados na assembleia por 
um deles (conforme o número 1 do artigo 343.º CSC). 

O número 5 do artigo 342.º CSC reforça a preferência na receção 
dos dividendos relativos a estas ações, ao dispor que, “Existindo lucros 
distribuíveis, a sociedade é obrigada a proceder ao pagamento do 
dividendo prioritário, sendo o direito ao recebimento deste último 
suscetível de execução específica”. Esta norma confirma que, existindo 
lucros distribuíveis, há a obrigação de pagar dividendos prioritários.

Para os próprios investidores, a aplicação das suas poupanças 
em ações preferenciais sem voto pode mostrar-se interessante, pois 
é assegurado ao acionista um dividendo prioritário não inferior a 1% 
do respetivo valor nominal ou, na falta deste, do seu valor de emissão 
(deduzido de eventual prémio de emissão), retirado dos lucros que pos-
sam ser distribuídos aos acionistas (nos termos dos artigos 32.º e 33.º 
do CSC), até porque, nestes últimos anos, o investimento em aplicações 
do setor bancário não se vem apresentando tão rentável.

Assim, como visto acima, uma das principais funções das ações 
preferenciais sem voto é promover o financiamento. Não obstante, 
importa não esquecer que, conforme determina o número 2 do artigo 
342.º do CSC, “o dividendo prioritário que não for integralmente 
pago num determinado exercício social deve ser pago nos três 
exercícios seguintes, antes do dividendo relativo a estes, desde que 
haja lucros distribuíveis, sem prejuízo de […] o contrato de so-
ciedade poder prever um número de exercícios superior” (bold 
nosso), podendo ainda o contrato social prever direitos distintos quanto 
às ações preferenciais sem direito de voto subscritas exclusivamente por 
investidores qualificados, na aceção do Código dos Valores Mobiliários, 
desde que não sejam admitidas à negociação em mercado regulamen-
tado (cfr. número 4 do mesmo artigo).

Porém, como os dividendos não pagos são acumuláveis em caso de 
não pagamento, a função de financiamento da sociedade poderá ficar 
comprometida e acarretar custos acrescidos para a sociedade em caso 
de crise financeira. 

A estabilidade do controlo societário é também posta em causa, 
no caso de não se proceder à distribuição de dividendos prioritários, 
durante dois exercícios sociais. Nesse caso, as ações preferenciais sem 
voto passam a conferir aos seus titulares direito de voto, nos mesmos 
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termos que as ações ordinárias, e, consequentemente, os acionistas 
que até então assumiam o controlo societário facilmente o perderão, 
uma vez que o capital representado pelas ações preferenciais sem voto 
passa a ser tido em conta na determinação do capital social votante. No 
entanto, os acionistas detentores de ações sem direito a voto perdem o 
direito a voto que passaram a ter por aquele facto, no exercício seguinte 
àquele em que tiverem sido pagos os dividendos prioritários em atraso.

2.2.2. Ações preferenciais de outros tipos

Em linha com a flexibilização do financiamento às empresas por 
instrumentos financeiros, o Código das Sociedades Comerciais prevê 
ainda, no seu artigo 344.º-A8, a possibilidade de emissão de ações pre-
ferenciais “de outros tipos”, autorizando, assim, a emissão de ações 
que confiram direitos de voto e, ao mesmo tempo, direito a receção de 
dividendo prioritário ou outros direitos especiais, nos termos seguintes:

  “O disposto na presente secção não impede a sociedade de, nos 
termos dos artigos 24.º e 302.º, emitir ações que confiram 
ordinariamente direitos de voto e disponham de dividen-
do prioritário ou outros direitos especiais que estejam 
expressamente previstos no contrato de sociedade.” (bold 
nosso)

Com efeito, por um lado, o número 1 do artigo 24.º do CSC autoriza 
que sejam criados direitos especiais a algum sócio, desde que tal esteja 
expressamente previsto no contrato de sociedade, prevendo os números 
4, 5 e 6 do mesmo artigo um regime específico quanto as sociedades 
anónimas, nos termos seguintes:

  “1 - Só por estipulação no contrato de sociedade podem ser 
criados direitos especiais de algum sócio.

  […]
  4 - Nas sociedades anónimas, os direitos especiais só podem 

ser atribuídos a categorias de acções e transmitem-se com 
estas.

8 - Inserido na secção V relativa às ações preferenciais sem voto.
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  5 - Os direitos especiais não podem ser suprimidos ou coarcta-
dos sem o consentimento do respectivo titular, salvo regra 
legal ou estipulação contratual expressa em contrário.

  6 - Nas sociedades anónimas, o consentimento referido no número 
anterior é dado por deliberação tomada em assembleia especial 
dos accionistas titulares de acções da respectiva categoria.” (bold 
nosso)

Por outro lado, o artigo 302.º do CSC, relativo às categorias de ações, 
autoriza que

  “1 - Podem ser diversos, nomeadamente quanto à atribui-
ção de dividendos e quanto à partilha do activo resultante 
da liquidação, os direitos inerentes às acções emitidas pela 
mesma sociedade.

  2 - As acções que compreendem direitos iguais formam uma 
categoria.” (bold nosso)

Assim, o artigo 344.º-A do CSC acentua a liberdade de conformação 
do conteúdo das ações, reforçando a possibilidade de as empresas obte-
rem financiamento por instrumento de capital, na medida em que as 
sociedades comerciais podem emitir ações preferenciais que confiram 
dividendo prioritário ou quaisquer direitos especiais expressamente 
previstos no contrato de sociedade, sem prejuízo de estas ações simul-
taneamente conferirem ordinariamente direitos de voto.

No entanto, não se poderá deixar de considerar que também estas 
ações estão igualmente sujeitas a todos os preceitos imperativos da 
parte geral do Código das Sociedades Comerciais e os especificamente 
aplicáveis às sociedades anónimas, de forma que a atribuição de direitos 
especiais não pode, por exemplo, contornar as normas de conservação de 
capital previstas na parte geral do Código (artigos 32.º e 33.º do CSC).

2.2.3. Ações preferenciais remíveis

As ações preferenciais remíveis são ações preferenciais previstas 
no artigo 345.º do CSC. À luz do disposto no número 1 da referida 
disposição, 

  “Se o contrato de sociedade o autorizar, as ações que be-
neficiem de algum privilégio patrimonial, ainda que não 
tenham direito de voto, podem, na sua emissão, ficar sujeitas 
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a remição em data fixa ou quando a assembleia geral o 
deliberar.”. (bold nosso)

Deste modo, o contrato de sociedade pode determinar que as ações 
que beneficiem de algum privilégio patrimonial, incluindo as ações 
preferenciais sem direito de voto, poderão ficar sujeitas a remição por 
estipulação nas respetivas condições de emissão, ou seja, ficarem limi-
tadas por um período de tempo, o qual é determinado no contrato de 
sociedade ou em assembleia geral, após o que serão remidas, ou seja, 
as ações extinguem-se, sendo devida uma contrapartida aos respetivos 
acionistas. Assim, pode-se assumir que as ações remíveis são “ações 
a prazo”. 

No entanto, apesar da extinção das ações, diferentemente do que 
ocorre na amortização de ações (cfr. artigo 347.º do CSC), a remição 
não importa a redução do capital, conforme resulta do disposto nos 
números 6 e 7 do artigo 345.º do CSC: 

  “6 - A partir da remição, uma importância igual ao valor nominal 
das ações remidas, ou, na falta de valor nominal, igual ao valor 
de emissão, deve ser levada a uma reserva especial, que só pode 
ser utilizada para incorporação no capital social, sem prejuízo 
da sua eliminação no caso de o capital ser reduzido.

  7 - A remição de acções não importa redução do capital e, salvo 
disposição contrária do contrato de sociedade, podem ser emitidas 
por deliberação da assembleia geral novas acções da mesma 
espécie em substituição das acções remidas”.

As ações deverão ser remidas em conformidade com as disposições do 
contrato. No entanto, para que sejam remidas devem estar inteiramente 
liberadas, devendo a remição ser feita pelo valor nominal das ações 
ou, na falta de valor nominal, pelo seu valor de emissão, sendo ainda 
possível a concessão de um prémio. De qualquer modo, o montante a 
entregar aos acionistas por conta da remição de suas ações só pode ser 
retirado de fundos que possam ser distribuídos, nos termos dos artigos 
32.º e 33.º do CSC (números 3 a 5 do artigo 345.º do CSC). 

Em especial a remição das ações preferenciais sem voto faculta, além 
de um expediente de capitalização da sociedade, um grande grau de 
controlo sobre as ações emitidas e, consequentemente, sobre a gestão 
da sociedade.



Parte I – Parte Geral 73

Re
cu

pe
ra

çã
o 

Pr
ev

en
ti

va
 e

 R
ee

qu
il

íb
ri

o 
Fi

na
nc

ei
ro

 d
a 

Em
pr

es
a

PA
RT

E 
I

Note-se ainda que, conforme o número 10 do artigo 345.º do CSC, 
na falta de disposição contratual, qualquer titular dessas ações pode 
requerer a dissolução da sociedade por via administrativa, no caso 
de incumprimento pela sociedade da sua obrigação de remir as ações 
(e não outra obrigação adjacente), depois de passado um ano sobre a 
data em que a obrigação de remir deveria ter sido cumprida sem que 
a remição tenha sido efetuada.

Em termos fiscais, as ações preferenciais sem direito de voto – as 
quais vimos que podem ser, também, remíveis –, de acordo com o dispos-
to no número 7 do artigo 23.º do Código do imposto sobre o rendimento 
de pessoas coletivas (IRC), dão lugar à dedução, para efeitos de IRC, 
dos gastos respeitantes a ações preferenciais sem voto classificadas 
como passivo financeiro, de acordo com a normalização contabilística 
em vigor, incluindo os gastos com a emissão destes títulos na esfera 
da entidade emitente, sendo o regime neste domínio equivalente ao da 
emissão de obrigações.

2.3. Financiamento por emissão de dívida ȩ obrigações

Não sendo possível ou aconselhável o financiamento da empresa 
através dos recursos próprios dos seus sócios ou de novos sócios, o 
recurso ao financiamento por terceiros é, muitas vezes, o caminho 
seguido pelas empresas.

Assim, no que à capitalização externa diz respeito, pode o investi-
mento de terceiros ser obtido mediante emissão de valores mobiliários9 
e a sua subsequente oferta no mercado primário ou secundário. 

Os valores mobiliários são, clarificando, instrumentos jurídicos 
padronizados que conferem direitos iguais aos seus adquirentes, sen-
do dotados de características de fungibilidade e transmissíveis sem 
dependência das regras da cessão de créditos, sendo suscetíveis de 
negociação num mercado organizado ou regulamentado, ou fora dele. 

9 -  Os valores mobiliários estão tipificados no número 1 do artigo 1.º do Código dos Valores Mobi-
liários (CVM), o qual indica, de forma não taxativa, os seguintes instrumentos financeiros como 
valores mobiliários: a) as ações; b) as obrigações; c) os títulos de participação; d) as unidades de 
participação em instituições de investimento coletivo; e) os “warrants” autónomos; f) os direitos 
destacados dos valores mobiliários referidos nas alíneas a) a d), desde que o destaque abranja 
toda a emissão ou série ou esteja previsto no ato de emissão; g) outros documentos representativos 
de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam suscetíveis de transmissão em mercado.
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Conforme tipificadas na alínea b) do número 1 do artigo 1.º do CVM, 
as obrigações são legalmente qualificadas como valores mobiliários, as 
quais particularmente se caracterizam por serem representativas de 
dívida de uma empresa ou entidade, por terem uma duração limitada 
– finda a qual se extingue –, e pela geração de proventos periódicos 
através de juro periódico fixo, e cujo regime está especialmente previsto 
nos artigos 348.º a 372.º-B do CSC.

Em complemento, o número 1 do artigo 348.º do CSC autoriza as 
sociedades anónimas a emitirem obrigações. Desta disposição se ex-
traem os traços essenciais desta forma de financiamento: emissão de 
dívida pela sociedade (obrigações) e direito de crédito do titular das 
obrigações (obrigacionista) sobre a sociedade emitente. Com efeito, 
conforme consignado na referida disposição, 

  “As sociedades anónimas podem emitir valores mobiliá-
rios que, numa mesma emissão, conferem direitos de crédito 
iguais e que se denominam obrigações.” (bold nosso)

Conforme estipulado no artigo 350.º do CSC, salvo se o contrato de 
sociedade autorizar que a emissão de obrigações seja deliberada pelo 
conselho de administração, deverá ser sempre deliberada pelos acio-
nistas, podendo ser autorizada a emissão de obrigações que reúnam 
uma ou mais das seguintes características:

“a) Além de conferirem aos seus titulares o direito a um juro fixo, os 
habilitem a um juro suplementar ou a um prémio de reembolso, 
quer fixo quer dependente dos lucros realizados pela sociedade;

b) Apresentem juro e plano de reembolso, dependentes e variáveis 
em função dos lucros;

c) Sejam convertíveis em ações, ordinárias ou preferenciais, com ou 
sem direito de voto, ou noutros valores mobiliários;

d) Confiram o direito a subscrever uma ou várias ações, ordinárias 
ou preferenciais, com ou sem direito de voto;

e) Confiram direitos de crédito sobre a emitente com caráter subor-
dinado, sendo reembolsáveis somente após a satisfação integral 
dos seus credores comuns, desde que a natureza subordinada 
seja expressamente consagrada nas condições da emissão e nos 
documentos, registos e inscrições que lhes correspondam;

f) Resultem da conversão de outros créditos de sócios ou terceiros 
sobre a sociedade;
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g)  Apresentem garantias especiais sobre ativos ou receitas do pa-
trimónio da emitente ou de terceiro, desde que essas garantias 
especiais sejam expressamente consagradas nas condições da 
emissão e nos documentos, registos e inscrições que lhes corres-
pondam;

h) Apresentem prémios de emissão.” (número 1 do artigo 360.º do 
CSC)

Para as obrigações referidas nas alíneas a) e b) anteriores, a pro-
posta de deliberação da assembleia geral dos acionistas deve definir 
as seguintes condições:

“a) O quantitativo global da emissão e os motivos que a justificam, 
o valor nominal das obrigações, o preço por que são emitidas e 
reembolsadas ou o modo de o determinar;

b) A taxa de juro e, conforme os casos, a forma de cálculo da dota-
ção para pagamento de juro e reembolso ou a taxa de juro fixo, 
o critério de apuramento de juro suplementar ou do prémio de 
reembolso;

c) O plano de amortização do empréstimo;
d) A identificação dos subscritores e o número de obrigações a subs-

crever por cada um, quando a sociedade não recorra a subscrição 
pública.” (número 1 do artigo 363.º do CSC) 

Deste modo, o empréstimo obrigacionista é uma forma de captação 
de investimento de terceiros através da comercialização de dívida 
– obrigações – emitida pela sociedade. Na perspetiva da empresa, é 
uma alternativa ao recurso a crédito bancário e, do ponto de vista 
do investidor particular ou institucional, é um modo de aplicação de 
poupanças alternativo aos depósitos e/ou de rentabilização ou diver-
sificação da sua carteira de investimento. As obrigações constituem, 
pois, produtos financeiros que circulam no mercado em função das 
necessidades económicas. 

Porém, as sociedades só podem emitir obrigações após o seu capital 
estar inteiramente liberado ou de, pelo menos, todos os acionistas que 
não hajam liberado oportunamente as suas ações terem sido colocados 
em mora, estando também vedada a emissão de obrigações enquanto 
não estiver subscrita e realizada uma emissão anterior. 
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Conforme a situação da sociedade emitente, é ainda condição essen-
cial que a sociedade apresente, após a emissão, um rácio de autonomia 
financeira igual ou superior a 35%, calculado a partir do balanço da 
sociedade, sujeito a regras especiais.

Resumindo, a emissão de obrigações consiste no endividamento 
de qualquer entidade – a médio ou a longo prazo – perante terceiros, 
mediante o qual se confere aos obrigacionistas (titulares da obrigação) 
um direito de remuneração, ou seja, do direito a receber juros periódicos 
durante a vida útil da obrigação e ao reembolso do capital na data de 
amortização do empréstimo obrigacionista. 

Adicionalmente, conforme autorizado pelo artigo 360.º do CSC, sem 
prejuízo da emissão de obrigações (sujeitas a regras especiais e aos 
limites previstos nos artigos 348.º e 349.º do CSC), a sociedade pode 
emitir outros valores mobiliários representativos de dívida, sendo-lhes 
aplicáveis, com as devidas adaptações, as regras previstas para as 
obrigações. Estes outros valores mobiliários representativos de dívida 
podem assumir, nomeadamente, as seguintes características:

a) Conferir direitos de crédito sobre a emitente com prazo de 
vencimento associado à duração da sociedade, desde que tal 
seja expressamente consagrado nas condições da emissão e nos 
documentos, registos e inscrições que lhes correspondam;

b) Sejam convertidos em ações por iniciativa do emitente ou obri-
gatoriamente convertíveis em ações nos termos fixados nas 
condições de emissão.

Do ponto de vista fiscal, consideram-se rendimentos das obrigações 
os juros, os prémios de amortização ou de reembolso, entre outras for-
mas de remuneração de obrigações, sendo os respetivos rendimentos 
classificados pela lei fiscal portuguesa como rendimentos de capitais. Os 
juros ficam sujeitos à tributação desde o momento do seu vencimento, 
conforme a subalínea 1) da alínea a) do número 3 do artigo 7.º, do CIRS.

Por um lado, se o adquirente das obrigações for pessoa singular 
residente ou não residente, é tributado em sede de IRS mediante re-
tenção na fonte, a título definitivo, à taxa liberatória de 28%, de acordo 
com o disposto nas alíneas a) e b) do número 1 do artigo 71.º do CIRS. 

Já se o adquirente das obrigações for pessoa coletiva que tenha a 
sede ou direção efetiva em território português ou quando, não sendo 
residente, disponha de estabelecimento estável em território português, 
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os juros recebidos são tributados por retenção na fonte, em sede de 
IRC, caso não sejam aplicáveis benefícios fiscais ou outras limitações. 

De outro modo, se o adquirente das obrigações for pessoa coletiva 
que não tenha sede nem direção efetiva em território português e aí não 
possua estabelecimento estável ao qual os mesmos sejam imputáveis, os 
juros recebidos são tributados por retenção na fonte, em sede de IRC, à 
taxa de 25%. Neste caso, existem formas que permitem reduzir a taxa 
de 25% de retenção na fonte ou isentar os juros pagos de retenção na 
fonte, designadamente, através da Diretiva relativa a um regime fiscal 
comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties e das Convenções 
de Dupla Tributação (CDT). 

Adicionalmente, regra geral, os juros recebidos entram no cálculo da 
matéria coletável da pessoa coletiva titular da obrigação para efeitos 
de cálculo da taxa de imposto a aplicar em sede de IRC. 

Já na perspetiva da sociedade emitente de valores mobiliários, neste 
caso, de obrigações, os juros pagos devidos pelo financiamento obtido 
são fiscalmente dedutíveis, de acordo com o normativo que se extrai 
da alínea c) do número 1 do artigo 23.º do CIRC, o qual determina que 
sejam fiscalmente dedutíveis “todos os gastos e perdas incorridos ou 
suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos 
sujeitos a IRC”.

2.4.   Fina nciamento por entidades financeiras 

Não sendo possível ou aconselhável o financiamento da empresa 
através dos recursos próprios dos seus sócios, o recurso ao financiamento 
por terceiros, em especial pelas instituições de crédito10, nomeadamente 
pelos bancos, é, muitas vezes, o caminho seguido11. 

10 - Conforme previsto na alínea w) do art. 2.º-A do Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras (RGICSF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, 
instituição de crédito é “a empresa cuja atividade consiste em receber do público depósitos ou 
outros fundos reembolsáveis e em conceder crédito por conta própria.”. O art. 3.º do mesmo diploma 
legal indica as espécies de instituições de crédito, sendo elas os bancos, as caixas económicas, a 
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e as caixas de crédito agrícola mútuo, as instituições 
financeiras de crédito, as instituições de crédito hipotecário e outras empresas que, correspon-
dendo à anterior definição, como tal sejam qualificadas pela lei.
11 - Para facilidade de exposição e tendo em consideração que os terceiros com os quais as em-
presas obtêm financiamento são, na maior parte das vezes, instituições de crédito e, em especial, 
os bancos, desenvolveremos o conteúdo a seguir tendo os mesmos por referência.
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O financiamento por instituições de crédito, qualquer que venha 
a ser a forma contratual assumida, é uma operação através da qual 
uma instituição de crédito coloca à disposição do seu cliente (tomador 
do crédito) um determinado montante por ele solicitado (ou, no caso 
da locação financeira, um bem por ele solicitado), comprometendo-se 
este último a liquidá-lo em datas previamente fixadas, acrescido dos 
respetivos juros e despesas inerentes aos contratos respetivos.

Com efeito, as empresas podem obter financiamento por via de 
uma assinalável variedade de meios, não existindo um rol taxativo, 
nem mesmo diplomas legais reguladores das diversas operações de 
concessão de crédito12. 

Contudo, independentemente de as operações estarem ou não sujei-
tas a um diploma específico, estão sujeitas a regulamentação especial 
em relação a alguns de seus aspetos específicos, como, por exemplo, 
taxa de juros13 e prazo da operação14, nas operações de crédito bancário.

Num sentido amplo, as operações de crédito ativas podem ser clas-
sificadas como: operações de crédito por desconto, por meio das quais 
a instituição de crédito adianta ao seu cliente o montante de um cré-
dito que este detém sobre terceiro, antes do seu vencimento (de que o 
desconto bancário de letras é exemplo típico); operações de crédito por 
conta, por meio das quais a instituição de crédito coloca um crédito à 
disposição do cliente (de que são exemplo o mútuo e o descoberto auto-
rizado em conta); e operações de crédito por assinatura, por meio das 
quais a instituição de crédito assume um compromisso de pagamento a 
pedido de seu cliente (de que as garantias bancárias são exemplo típico). 
Assim, dada a diversidade de formas pelas quais a empresa poderá 
obter financiamento, o tipo de operação a implementar dependerá da 
sua necessidade específica.

Entre as operações mais comummente utilizadas pelas empresas 
para obter financiamento, encontram-se as seguintes operações de 
concessão de crédito: o mútuo, a abertura de crédito, o descoberto em 

12 - Há previsão específica relativa a poucas operações financeiras; por exemplo: a locação 
financeira está regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de junho; o factoring, pelo 
Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de julho; os empréstimos à habitação, pelo Decreto-Lei n.º 51/2007, 
de 7 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 171/2007, de 8 de Maio.
13 - Em especial, Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de agosto, arts. 6.º a 8.º do Decreto-Lei n.º 58/2013, 
de 8 de maio.
14 - Em especial, arts 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de maio.
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conta, o desconto bancário, o factoring, a locação financeira, entendendo-
-se tais, em sentido amplo, como operações de concessão de crédito15. 

Procurando circunscrever a nossa análise a uma abordagem prática, 
importa realçar que as operações de crédito são classificadas como de 
curto, médio e longo prazo, conforme o prazo de vencimento. No que 
diz respeito ao crédito bancário, nos termos do art. 4.º do Decreto-Lei 
n.º 58/2013, de 8 de maio, consideram-se como de curto prazo as ope-
rações com prazo de vencimento não superior a um ano (inclusive), de 
médio prazo as com prazo de vencimento superior a um ano, mas não 
superior a cinco, e de longo prazo as operações com prazo de vencimento 
superior a cinco anos. 

Contudo, à luz da Tabela Geral do Imposto do Selo (verba 17 da 
TGIS), a classificação da operação financeira como de curto, médio 
e longo prazo é distinta, sendo consideradas como de curto prazo as 
operações com prazo inferior a um ano de médio prazo as com prazo 
igual ou superior a um ano, mas inferior a cinco, e de longo prazo as 
operações com prazo igual ou superior a cinco anos. Esta classificação 
tem relevância prática na medida em que, conforme o prazo da operação, 
esta estará sujeita a determinados condicionalismos legais reguladores, 
qualquer que seja a natureza e forma de titulação do crédito; por outro 
lado, a taxa do imposto do selo incidente sobre a operação financeira 
será distinta, conforme o seu enquadramento fiscal16. Por outro lado, 

15 - Sobre diversas operações de concessão de crédito, e sua classificação como operação ativa de 
crédito em sentido próprio, e como operação ativa de financiamento, ver em especial: FERREIRA, 
António Pedro A. - Direito Bancário, Quid Juris, Lisboa, 2005, p. 621 e ss. Ainda sobre o crédito 
bancário, ver CORDEIRO, António Menezes – Manual de Direito Bancário, 3.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2008, p. 526 e ss.
16 - Conforme previsto na verba 17.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS), aplicável às 
operações financeiras em geral, é devido o imposto do selo “Pela utilização de crédito, sob a 
forma de fundos, mercadorias e outros valores, em virtude da concessão de crédito a qualquer 
título exceto nos casos referidos na verba 17.2, incluindo a cessão de créditos, o factoring e  as 
operações de tesouraria quando envolvam qualquer tipo de financiamento ao cessionário, ade-
rente ou devedor, considerando-se, sempre, como nova concessão de crédito a prorrogação do 
prazo do contrato – sobre o respetivo valor, em função do prazo:”, sendo de 0,04% por cada mês 
ou fração, a taxa aplicável às concessões de crédito de curto prazo, de 0,50% a taxa aplicável 
às concessões de crédito de médio prazo, de 0,60% a taxa aplicável às concessões de crédito 
de longo prazo e de 0,04% sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida 
apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30, quando se trate de crédito utilizado 
sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o prazo de 
utilização não seja determinado ou determinável. Quanto às operações financeiras realizadas 
para a concessão de crédito no âmbito de contrato de crédito a consumidores abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 133/2009, de 02 de Junho, conforme previsto na verba 17.2 da TGIS, será de 
0,07% por cada mês ou fracção a taxa aplicável às concessões de crédito de curto prazo, de 0,90% 
a taxa aplicável às concessões de crédito de médio prazo, de 1,0% a taxa aplicável às concessões 
de crédito de longo prazo e de 0,07% sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos 
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regra geral, quanto maior o prazo da operação, maiores serão os seus 
encargos financeiros, daí que seja aconselhável à empresa celebrar o 
contrato respetivo apenas pelo prazo que se afigure necessário ao aten-
dimento da sua necessidade de tesouraria e/ou para a implementação 
ou conclusão de determinado projeto.

Importa realçar que, quando o montante do crédito de que a em-
presa necessita é de grande vulto, não raras vezes a sua concessão é 
realizada conjuntamente por mais de uma instituição de crédito, caso 
em que figurarão como credoras duas ou mais instituições. As opera-
ções de concessão de crédito realizadas desta forma são designadas 
como operações sindicadas (empréstimos sindicados). A especificidade 
destas operações resulta do facto de serem estabelecidas não só as 
regras aplicáveis à relação de crédito mas também às relações entre 
o sindicato de instituições credoras, das quais relevam a designação 
da instituição que atuará como “agente”/líder do sindicato, a relação 
entre a instituição “agente” e as demais instituições que participam 
do sindicato, a definição do sistema de pagamento “pro rata” entre 
as instituições credoras, o regime de obrigações destas, o regime das 
garantias conferidas e participação de cada uma das instituições no 
direito à garantia, etc.

Quando no polo passivo da operação de crédito figuram duas ou 
mais pessoas como devedoras, estamos perante uma operação de crédito 
grupada. Esta situação é comum no caso de empresas em relação de 
grupo. Sem pretender esgotar quer os meios supra referidos mais co-
mummente utilizados pelas empresas para obter financiamento quer as 
respetivas especificidades, a seguir caracterizá-los-emos sucintamente.

2.4. 1. Mútuo

De acordo com o artigo 1142º do Código Civil, mútuo é “… o contra-
to pelo qual uma das partes empresta à outra dinheiro ou outra coisa 
fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do mesmo 
género e qualidade”. Porém, quando a coisa emprestada se destina a 
um ato mercantil, o mútuo é comercial (art. 394.º do Código Comercial), 
podendo, ainda, no âmbito deste, ter a natureza de mútuo bancário, 

em dívida apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30, quando se trate de crédito 
utilizado sob a forma de conta corrente, descoberto bancário ou qualquer outra forma em que o 
prazo de utilização não seja determinado ou determinável.
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o que dependerá da qualidade de quem atua como mutuante – uma 
instituição de crédito17.

O contrato de mútuo18 pode ser gratuito ou oneroso, conforme se 
tenha convencionado entre os contraentes, expressa ou tacitamente, 
uma contrapartida (remuneração do capital) pelo empréstimo da coi-
sa, sendo que será sempre oneroso no caso do mútuo mercantil, pois 
o pagamento dos juros é obrigatório (art. 395.º do Código Comercial). 
Não sendo esse o caso, existindo dúvida sobre a intenção das partes, o 
contrato presume-se oneroso (artigo 1145º, nº 1, do Código Civil).

O mútuo bancário será sempre um empréstimo de dinheiro e, por 
estar inserido no âmbito das operações de crédito ativas, são-lhe apli-
cáveis as normas de ordem pública relativas à atividade bancária, em 
especial, no que toca aos juros permitidos às operações de crédito, aos 
condicionalismos relacionados com a classificação do mútuo bancário 
segundo o prazo de vencimento do contrato e o regime dos juros e ao 
dever de informação a prestar pela instituição financeira aos seus 
clientes quanto a taxas de juros e demais custos incidentes sobre o 
contrato, etc. Por outro lado, desde que esteja expressamente previsto 
no contrato, são permitidas determinadas práticas, como a capitalização 
de juros correspondentes a um período igual ou superior a um mês. 
Refira-se que os referidos condicionalismos legais e regulamentares se 
aplicam, de igual modo, às demais operações de crédito. Com efeito, não 
obstante a liberdade contratual assente no art. 405.º do Código Civil, 
o mútuo bancário e bem assim as demais operações de concessão de 
crédito são condicionados por diplomas legais e regulamentares, neste 
caso, sobretudo emanadas do Banco de Portugal.

No que diz respeito à prova da contratação, há especificidades em 
relação ao mútuo bancário que, embora seja espécie de mútuo comer-
cial, o qual não exige qualquer forma para sua existência, validade e 
prova19, deve ser provado por documento escrito, conforme previsto no 

17 - Arts. 362.º e 363.º do Código Comercial, conjugados com os arts. 2.º e 3.º, alínea a), art. 4.º, 
n.º 1, alínea b), e art. 8.º, n.ºs 1 e 2, do RGICSF.
18 - Enquanto contrato típico e autónomo, o contrato de mútuo civil é previsto e regulado nos 
arts. 1142.º a 1152.º do CC, sendo-lhe aplicáveis os princípios gerais relativos aos negócios jurí-
dicos (art. 217.º e ss do CC), assim como os comuns a todos os contratos (art. 405.º e ss do CC). 
De realçar que o regime previsto para o mútuo civil é subsidiariamente aplicável aos mútuos 
comercial e bancário.
19 - Conforme o art. 396.º do Código Comercial, o mútuo entre comerciantes admite todo o 
género de prova.
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artigo único do Decreto-Lei n.º 32.765, de 29 de abril de 1943, que ex-
pressamente determina que, independentemente do seu valor, o mútuo 
concedido por instituição bancária deve ser provado por instrumento 
escrito, mesmo no caso de o tomador do crédito ser comerciante; assim, 
o referido diploma afasta o mútuo bancário tanto da liberdade de pro-
va permitida ao mútuo comercial quanto do excessivo formalismo do 
mútuo civil que, conforme o valor do contrato, exige a sua celebração 
por escritura pública ou por instrumento particular autenticado20-21. 
Contudo, não obstante para a prova da contratação do mútuo bancário 
ser exigível escrito particular, a sua falta não determina a nulidade 
do negócio.

O contrato de mútuo bancário deve conter todo o acordo das partes, 
sendo obrigatório conter pelo menos o seguinte conteúdo:

a) montante;
b) finalidade;
c) regime de juros remuneratórios (com indicação da taxa aplicável, 

que pode ser fixa ou variável, com ou sem indexante; período de 
contagem; pagamento);

d) regime de juros moratórios;
e) reembolso do capital (se “bullet” ou por prestações, fixas ou va-

riáveis; reembolso antecipado, voluntário ou obrigatório);
f) carência, se for o caso;
g) comissões, despesas e encargos aplicáveis (especificação e mon-

tantes);
h) situações de incumprimento, resolução e vencimento antecipado 

do contrato.
Caso sejam prestadas garantias (reais e/ou pessoais) ao contrato 

por instrumentos autónomos, é aconselhável serem as mesmas refe-

20 - O parágrafo único do Decreto-Lei n.º 32.765, de 29 de abril de 1943, determina que: “Os 
contratos de mútuo ou de usura, seja qual for o seu valor, quando feitos por estabelecimentos 
bancários autorizados, podem provar-se por escrito particular, ainda mesmo que a outra parte 
contratante não seja comerciante”.
21 - O art. 1143.º do Código Civil estabelece a forma exigível para o mútuo civil: os contratos com 
valor superior a € 20.000,00 (vinte mil euros) devem ser celebrados por escritura pública ou por 
instrumento particular autenticado, salvo disposição legal em contrário; os de valor superior a 
€ 2000,00 (dois mil euros) devem constar de documento assinado pelo mutuário.
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renciadas no contrato de mútuo e serem da mesma data da celebração 
do mútuo, para maior eficiência fiscal.

2.4. 2. Abertura de crédito

O art.º 362.º do Código Comercial, ao atribuir natureza comercial às 
operações de banco, faz referência às operações bancárias designadas 
“abertura de crédito” nos seguintes termos: “São comerciais todas as 
operações de banco tendentes a realizar lucros sobre numerário, fundos 
públicos ou títulos negociáveis, e em especial as de câmbio, os arbítrios, 
empréstimos, descontos, cobranças, aberturas de créditos, emissão e 
circulação de notas ou títulos fiduciários pagáveis à vista e ao portador”. 
Ainda, o art. 363.º do mesmo Código determina que “as operações de 
banco regular-se-ão pelas disposições especiais respetivas aos contratos 
que representarem, ou em que a final se resolverem”.

Não obstante a “abertura de crédito” vir mencionada no artº 362º 
do Código Comercial como uma operação desenvolvida no âmbito da 
atividade bancária, há ausência de definição legal e de regulamentação 
específica da figura que, originalmente, surgiu como uma das modali-
dades do contrato de mútuo que, a final, se autonomizou, constituindo 
hoje em dia uma das formas mais comuns de concessão de crédito por 
parte dos bancos.

Podemos definir a abertura de crédito como a operação de crédito 
através da qual um banco (creditante) disponibiliza a favor do seu 
cliente (creditado), por determinado período de tempo, uma determina-
da quantia que este poderá utilizar, no todo ou em parte, quando e se 
entender, sendo que, como contrapartida, assumirá a correspondente 
obrigação de pagar as comissões estipuladas, caso o contrato as preveja, 
e de proceder ao reembolso do crédito efetivamente utilizado, acrescido 
do pagamento dos respetivos juros, nos termos e condições acordados.

Assim, a abertura de crédito é uma operação negocial distinta do 
mútuo. À partida porque, no mútuo, a entrega do montante mutuado 
é imediata e feita na integralidade por efeito da contratação e, na 
abertura de crédito, é contratada a disponibilização de crédito até 
determinado limite máximo, sendo a entrega feita faseadamente, por 
tranches, e no prazo contratualmente determinado. Por consequência, 
por efeito da celebração do contrato de mútuo, o montante mutuado é 
entregue ao cliente (que logo o utiliza); diferentemente, por efeito da 
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celebração do contrato, na abertura de crédito, o cliente passa a ter 
um direito potestativo de utilização do crédito que lhe foi aberto, nas 
condições acordadas, pelo que é um contrato de execução continuada. 
Face à referida distinção, no contrato de mútuo, a contagem dos juros 
inicia-se com a formalização do contrato e incide sobre a totalidade do 
crédito mutuado; diferentemente, na abertura de crédito, a contagem 
dos juros só se inicia com o desembolso efetivo dos valores pelo banco, 
e sobre o respetivo montante.

Normalmente, quando se trata de financiamento para o desenvol-
vimento de um projeto imobiliário, a abertura de crédito afigura-se 
mais adequada do que o mútuo, na medida em que o crédito vai sendo 
disponibilizado conforme as necessidades do projeto, o que desonera a 
empresa do pagamento de juros em relação a montantes que não vier 
a utilizar.

Na prática bancária, temos como modalidades mais frequentes 
de abertura de crédito a abertura de crédito simples e a abertura de 
crédito em conta corrente.

Na primeira modalidade, abertura de crédito simples, o montante 
máximo disponibilizado só pode ser utilizado uma única vez, ainda 
que, fracionadamente, através de tranches. Assim, não obstante poder 
haver sucessivos reembolsos durante a vigência do contrato, o cliente 
não terá o direito de reutilizar os montantes que já tenham sido uma 
vez utilizados.

Na segunda modalidade, abertura de crédito em conta corrente, 
podem não só ser feitos sucessivos levantamentos até ao limite máximo 
do crédito aberto como é possível os montantes entretanto reembolsados 
serem reutilizados, desde que ainda esteja no prazo de utilização pre-
visto no contrato e nunca seja ultrapassado, a cada momento, o limite 
máximo do crédito aberto. Assim, durante a vigência do contrato, a cada 
reembolso reconstitui-se o conteúdo do direito potestativo que o cliente 
tem de sacar fundos até ao limite máximo de crédito acordado. É aquilo 
a que se chama repristinação da disponibilidade em conta corrente 
ou revolving, sendo esta forma muito utilizada na prática bancária, 
atendendo às vantagens de gestão do crédito, quer no interesse do ban-
queiro, quer do cliente devedor, que pode reajustar o saldo disponível e 
o pagamento de juros às suas disponibilidades de tesouraria.
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2.4. 3. Descoberto em conta

Os descobertos em conta são operações de financiamento que se 
caracterizam pela constituição de plafond (valor limite) de crédito asso-
ciado a uma conta à ordem, que as instituições bancárias permitem que 
as empresas utilizem, tendo em vista, normalmente, suprir dificuldades 
momentâneas de tesouraria/liquidez. São normalmente concedidos com 
caráter transitório e têm custos normalmente superiores aos praticados 
para as restantes operações de crédito.

Esta forma de crédito (descobertos bancários autorizados) está di-
retamente associada à conta de depósitos à ordem, que fica autorizada 
a ter saldos negativos até ao montante fixado (plafond de crédito), 
sendo os juros, em regra, calculados diariamente sobre o valor do saldo 
devedor. A constituição do descoberto pode decorrer do consentimento 
ou tolerância da instituição bancária, ou por acordo específico entre 
as partes relativamente à existência de saldos negativos na conta da 
empresa.

Característica específica do descoberto é o facto de o devedor não 
gozar do benefício de qualquer prazo para regularizar a falta de saldo 
na conta, podendo o banco exigir, a qualquer momento, a restituição 
imediata dos montantes em dívida.

2.4. 4. Desconto bancário

O desconto bancário vem previsto no art. 362.º do Código Comercial. 
É a operação de crédito por meio da qual a instituição de crédito faz o 
adiantamento de um valor ao seu cliente, detentor de um crédito sobre 
terceiro, antecipando-lhe o crédito relativamente à data do seu venci- 
mento. Os créditos descontados podem ser cambiários (letra, livrança, 
cheque, extratos de fatura, etc.) e não cambiários.

Por meio do desconto bancário a instituição entrega uma determi-
nada quantia ao seu cliente em troca de um crédito futuro, existente, 
mas ainda não exigível, que este detém sobre terceiro. A quantia 
entregue terá em consideração o valor do crédito consubstanciado no 
título, deduzido de uma parcela correspondente ao juro e à extinção da 
operação, salvo boa cobrança.

Assim, nesta operação de crédito, a instituição de crédito (des-
contador) aceita adiantar o montante de um crédito que o seu cliente 
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(descontário) detém sobre terceiro, normalmente após dedução prévia 
do juro acordado (prémio de desconto), adquirindo, por essa forma, a 
titularidade desse crédito e que será cobrado pela instituição de crédito 
no respetivo vencimento.

Regra geral, em contrapartida, o descontário assume a correspon-
sabilidade de devolver ao descontador o valor do desconto e seus juros, 
no caso de este não obter o pagamento na data do seu vencimento.

Esta operação tem diversos tipos de custo, designadamente: juros, 
comissões, imposto do selo e portes (no caso das letras). O valor dos 
encargos é calculado à taxa de juro praticada pela instituição bancária 
que procede ao desconto, em função do prazo que tiver sido previa-
mente acordado entre a data do desconto e a data de vencimento do 
título. Exemplo típico da operação de desconto bancário é o desconto 
de letra, o qual é geralmente utilizado para equilibrar a tesouraria e/ 
ou a atividade da empresa.

2.4. 5. Factoring

O factoring, ou cessão financeira, vem regulamentado no Decreto-Lei 
n.º 171/95, de 18 de julho. Nos termos do art. 1.º deste diploma, “consiste 
na aquisição de créditos a curto prazo, derivados da venda de produtos 
ou da prestação de serviços nos mercados interno e externo”. Numa ló-
gica mais sofisticada, o factoring também poderá ser qualificado como 
uma operação de crédito de curto prazo, dado que consiste na tomada, 
pela empresa de factoring (fator ou cessionário), de créditos titulados 
por faturas, que determinada empresa (aderente ou cedente) adquire 
sobre os seus clientes (devedor do crédito cedido) pelo fornecimento de 
bens e serviços, para fins de administração e cobrança dos créditos de 
curto prazo delas decorrentes.

O pagamento dos créditos transmitidos deverá ser efetuado na 
respetiva data de vencimento ou na data de um vencimento médio 
estipulado entre as partes. Poderá, ainda, o pagamento da totalidade 
ou parte dos créditos transmitidos ser efetuado pelo fator ao aderente, 
antes do vencimento médio ou efetivo destes, ou ainda, antecipadamen-
te, por intermédio de outra instituição de crédito, mediante a prestação 
de garantia idónea22.

22 - Por aplicação do art. 8.º do DL n.º 171/95, de 18 de julho.
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Por meio desta operação, a empresa aderente poderá utilizar, 
antecipadamente, parte dos créditos cedidos à empresa de factoring, 
normalmente, até a um máximo de 80% do valor global dos créditos 
cedidos, podendo assim encurtar o seu prazo de cobrança e, no limite, 
converter faturas em vendas a dinheiro.

O factoring poderá ser efetuado “com recurso” ou “sem recurso” por 
parte do fator. No primeiro caso, na eventualidade de o fator não receber 
o crédito no prazo previsto, poderá exigir a liquidação do crédito pelo 
aderente (na prática, o fator devolve ao aderente uma fatura que este 
lhe enviou a desconto); no segundo caso, o fator assume todo o risco de 
incobrabilidade do crédito transmitido.

O custo de um crédito através de uma operação de factoring é nor-
malmente inferior às restantes operações de crédito já referidas e é 
constituído por uma comissão fixa (comissão de factoring) sobre o valor 
dos créditos cedidos, devida pelo serviço de cobrança e garantia do risco 
de crédito, a que se acresce uma taxa de juro aplicável ao montante 
adiantado à empresa aderente.

As vantagens mais relevantes do recurso ao financiamento por via 
do contrato de factoring são, essencialmente, a melhoria da liquidez 
da empresa aderente, a redução do prazo médio de recebimento dos 
créditos detidos com a antecipação de seu vencimento, o que confere à 
empresa aderente a obtenção de fundo de maneio necessário ao ciclo 
de exploração; a redução do esforço e dos custos administrativos de co-
brança pelas empresas aderentes, no caso de factoring “sem recurso” a 
transferência integral do risco de crédito para o fator, e a possibilidade 
de a aderente retirar o crédito cedido do seu balanço e disponibilidade 
antecipada do montante solicitado. Sendo, no entanto, de salientar que 
o acesso a esta forma de financiamento apresenta algumas dificuldades, 
porquanto, por parte das empresas de factoring, são utilizados crité-
rios muito seletivos na escolha das empresas aderentes, sendo ainda 
exigidos valores mínimos de crédito cedido.

2.4. 6. Locação financeira (leasing)

A locação financeira é a operação pela qual “uma das partes se 
obriga, mediante retribuição, a ceder à outra o gozo temporário de uma 
coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída por indicação desta, e 
que o locatário poderá comprar, decorrido o período acordado, por um 
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preço nele determinado ou determinável mediante simples aplicação 
dos critérios nele fixados”23.

É, inegavelmente, uma operação de financiamento de médio/longo 
prazo, sendo instrumento utilizado, geralmente, para financiar a utiliza-
ção e eventual aquisição posterior de mobiliário de escritório, equipamen-
to informático, de viaturas (leasing mobiliário) e, também, de instalações 
para a utilização na atividade empresarial (leasing imobiliário).

Por meio desta operação a empresa de leasing – locadora – adquire 
a pedido e por ordem da empresa que contrata a operação – locatária 
–, determinado bem de interesse desta, passando o bem a constituir 
propriedade daquela. A locadora coloca o bem à disposição da locatária, 
mediante o pagamento periódico de uma renda, o qual inclui no valor 
o valor de aquisição do bem acrescido de juro, comissões e impostos, 
podendo este bem vir a ser adquirido pela locatária, no final do contrato, 
mediante o pagamento de um valor residual, não amortizado ao longo do 
contrato. As rendas podem ser liquidadas mensal ou trimestralmente, 
podendo assumir os seguintes tipos:

a) Rendas progressivas – têm um valor mais reduzido no período 
inicial do contrato e aumentam progressivamente para o final do 
mesmo, sendo uma modalidade interessante para as empresas 
que não conseguem disponibilidades imediatas apesar de resultar 
num encargo total superior;

b) Rendas degressivas – têm um valor inicial superior e decrescem 
para o final do contrato, sendo uma opção para empresas com 
uma liquidez imediata significativa;

c) Rendas sazonais – têm valores diferentes consoante os períodos 
considerados, sendo particularmente atrativas para as empresas 
cuja atividade mais intensa se desenvolve em determinados 
períodos do ano.

Como vantagens mais significativas do recurso a este instrumen-
to de financiamento, temos: a rapidez e simplicidade da operação; o 
financiamento global; o alívio da tesouraria da locatária. Por outro 
lado, não reduz o plafond de crédito da locatária e é mais competitivo, 
relativamente a outras formas de financiamento.

23 - Art. 1.º do Decreto-Lei n.º 149/95, de 24 de junho.
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Com efeito, a cedência do gozo funciona como um mero instrumento 
de concretização do financiamento da utilização (e, se for exercida ao fi-
nal do contrato, a opção de compra pelo locatário, de eventual aquisição) 
do bem escolhido pelo próprio locatário financeiro. O locador financeiro 
objetiva retirar rendimento do capital investido no bem adquirido e não 
adquirir o bem e dele extrair um rendimento que lhe seria natural, tal 
como ocorre na locação simples.

A aprovação de operações de leasing imobiliário, quando solicitadas 
por uma empresa sem ativos relevantes e sem quaisquer referências ou 
garantias sobre o potencial da empresa locatária, não é fácil. Este tipo 
de operação poderá financiar até 100% do valor de aquisição do imóvel, 
incluindo impostos devidos, as despesas de escritura e as eventuais 
obras de adaptação.

O financiamento através de contratos de locação financeira também 
poderá constituir uma boa solução para empresas que, possuindo equi-
pamento ou imóvel, têm interesse no reforço de aplicação de capital na 
sua atividade, para fazer face a eventuais necessidades de fundo de 
maneio. Neste enquadramento, e confirmados determinados pressupos-
tos e condições, a empresa locadora poderá adquirir o equipamento ou 
o imóvel à empresa, que lhe é posteriormente “entregue” nas condições 
previstas no contrato de leasing financeiro já anteriormente referidas, 
assumindo esta a qualidade de locatária financeira. Uma operação 
realizada com estes contornos designa-se por lease back.

De igual modo, no caso de a empresa estar em situação de incumpri-
mento nos contratos de financiamento em curso, e não tendo capacidade 
financeira para liquidar as respetivas obrigações em dinheiro, poderá 
dar em cumprimento, total ou parcial, da obrigação o equipamento ou 
o imóvel da sua propriedade, e depois celebrar um contrato de locação 
financeira sobre o bem entregue em pagamento.

2.5. Financiamento por organismos de investimento 
alternativo 

Os financiamentos privados, pelos sócios, através de emissão de 
dívida pela empresa ou com recurso a empréstimos concedidos por 
instituições de crédito, são formas típicas de uma empresa obter fi-
nanciamento. No entanto, no quadro do financiamento da empresa 
por terceiros, a título alternativo ou complementar, destaca-se, ainda, 
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a possibilidade de financiamento por determinados organismos de 
investimento coletivo (OIC).

Conforme definido na alínea aa) do número 1 do artigo 2.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro24 (RGOIC), são organismos de investimento 
coletivo, 

  “as instituições, dotadas ou não de personalidade jurídica, que 
têm como fim o investimento coletivo de capitais obtidos 
junto de investidores, cujo funcionamento se encontra su-
jeito a um princípio de repartição de riscos e à prossecução 
do exclusivo interesse dos participantes.” (bold nosso) 

Os organismos de investimento coletivo podem assumir forma 
contratual de fundo de investimento, ou societária de sociedade de 
investimento coletivo (artigo 5.º do RGOIC).

Não obstante a lei preveja a existência de diversos organismos de 
investimento coletivo, apenas os organismos de investimento alterna-
tivo (OIA) que assumam uma das seguintes modalidades, organismos 
de investimento em capital de risco (doravante, OICR), organismos 
de investimento em empreendedorismo social (doravante, OIES) e 
organismos de investimento em investimento alternativo especializado 
(doravante, OIAE) estão especialmente vocacionados para o financia-
mento e reestruturação empresarial. O tipo e o modo de financiamento 
dependem do tipo de atividade prosseguida pelo OIA, e poderão ser 
definidos na respetiva política de investimento.

O regime jurídico destes específicos organismos de investimento 
alternativo (OICR, OIES e OIAE) foi aprovado em anexo à Lei n.º 
18/2015, de 04 de março25.

Nos termos do artigo 1.º do Regime Jurídico do Capital de Risco, Em-
preendedorismo Social e Investimento Especializado (“RJCRESIE”), 
são OIA abrangidos pelo regime ali previsto, que, inter alia, autoriza 
o financiamento de empresas (ou seja, investir em capital alheio de 
sociedades comerciais, como forma de financiamento a estas):

24 - Alterada pelos Decretos-Leis n.ºs 124/2015, de 7 de julho, e 77/2017, de 30 de junho, pela Lei 
n.º 104/2017, de 30 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9 de Junho, pela Lei n.º 35/2018, 
de 20 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 de setembro, e pelas Leis n.ºs 25/2020, de 
7 de julho, e 50/2020, de 25 de agosto.
25 - Alterada pelos Decretos-Lei n.º 56/2018, de 9 de Junho, e n.º 144/2019, de 23 de setembro, 
e pelas Lei n.ºs 25/2020, de 7 de julho.
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a) sociedades de capital de risco, que, nos termos do número 1 do 
artigo 11.º do RJCRESIE, “são sociedades comerciais constituídas 
segundo o tipo de sociedades anónimas” e sociedades de investi-
mento em capital de risco;

b) fundos de capital de risco, incluindo os fundos europeus de capital 
de risco designados «EuVECA», que, nos termos do número 1 
do artigo 15.º do RJCRESIE, “são patrimónios autónomos, sem 
personalidade jurídica, mas dotados de personalidade judiciária, 
pertencentes ao conjunto dos titulares das respetivas unidades 
de participação”;

c) investidores em capital de risco (também designados por “Busi-
ness Angels”), que, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 14.º 
do RJCRESIE, “são sociedades de capital de risco especiais cons-
tituídas obrigatoriamente segundo o tipo de sociedade unipessoal 
por quotas”, cujo sócio único só pode ser uma pessoa singular;

d) Sociedades de empreendedorismo social e fundos de empreen-
dedorismo social, incluindo os fundos europeus de empreen-
dedorismo social designados «EuSEF», que são organismos de 
investimento alternativo fechados (conforme o número 3 do artigo 
4.º do RJCRESIE);

e) Sociedades de investimento alternativo especializado e fundos de 
investimento alternativo especializado, que “são organismos de 
investimento alternativo fechados que em conjunto se designam 
«organismos de investimento alternativo especializado»”, aos 
quais, entre outras operações, quando se trate de organismos 
de investimento alternativo especializado de créditos (“OIAE 
de Créditos”), é permitido conceder e participar em emprésti-
mos, com exceção das operações legalmente proibidas (conforme 
número 2 do artigo 5.º e números 1, 2 e 4 do artigo 5.º-B do RJ-
CRESIE); 

f) Fundos de investimento de longo prazo da União Europeia com 
a designação ‘ELTIF’ (“ELTIF”).

A atividade de investimento efetuada por qualquer destes OIC está 
sujeita ao regime específico previsto no RJCRESIE, complementado 
pelo RGOIC e por normas legais e regulamentares aplicáveis, nomea-
damente pelo Regulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro de 
2015, alterado pelo Regulamento da CMVM n.º 5/2020, de 27 de abril 
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de 2020, em virtude da criação da figura dos OIAE de Créditos, resul-
tante das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2019, de 23 
de setembro, na Lei n.º 18/2015, que aprovou o RJCRESIE (doravante, 
o “Regulamento CRESIE”).

De acordo com o RJCRESIE: 
• “Considera-se investimento em capital de risco a aquisição 

de instrumentos de capital próprio e de instrumentos de 
capital alheio em sociedades com elevado potencial de 
desenvolvimento, como forma de beneficiar da respetiva 
valorização.”, realizados por sociedades de investimento em 
capital de risco e por fundos de capital de risco, que em conjunto 
se designam «organismos de investimento em capital de risco»” 
(OICR), que têm como objeto principal a realização de investi-
mentos em capital de risco e no desenvolvimento da respetiva 
atividade; os OICR podem realizar as operações previstas no 
número 1 do artigo 9.º do RJCRESIE (conforme números 1 e 2 
do artigo 3.º e corpo do número 1 do artigo 9.º) (bold nosso)

• “Considera-se investimento em empreendedorismo social a 
aquisição de instrumentos de capital próprio e de instru-
mentos de capital alheio em entidades que desenvolvem 
soluções adequadas para problemas sociais, com o objetivo 
de alcançar incidências sociais quantificáveis e positivas.”, sendo 
que “As sociedades de empreendedorismo social têm como 
objeto principal a realização de investimentos em em-
preendedorismo social e no desenvolvimento da respetiva 
atividade, [e] podem realizar as operações previstas no n.º 1 do 
artigo 9.º [operações autorizadas para sociedades e fundos de 
capital de risco], bem como gerir fundos de empreendedorismo 
social, incluindo fundos europeus de empreendedorismo social 
designados «EuSEF» […]”(respetivamente, números 1 e 2 do 
artigo 4.º) (bold nosso)

• “Considera-se investimento alternativo especializado a 
aquisição de ativos de qualquer natureza, não podendo cada 
ativo representar mais do que 30 /prct. do respetivo valor líquido 
global.”, incluindo a aquisição de créditos por OIAE de Créditos, 
podendo ainda estes organismos conceder e participar em em-
préstimos, com exceção das operações legalmente proibidas nos 
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termos previstos em regulamento da Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM) (conforme número 1 do artigo 5.º, 
c/c números 1, 2 e 4 do artigo 5.º-A).

Nos termos do número 1 do artigo 9.º do RJCRESIE, aplicável às 
sociedades de capital de risco, aos fundos de capital de risco, aos inves-
tidores em capital de risco e às sociedades de empreendedorismo social, 
podem ser realizadas, inter alia, as seguintes operações:

a) Investir em instrumentos de capital próprio, bem como em va-
lores mobiliários ou direitos convertíveis, permutáveis ou que 
confiram o direito à sua aquisição;

b) Investir em instrumentos de capital alheio, incluindo emprésti-
mos e créditos, das sociedades em que participem ou em que se 
proponham participar;

c) Investir em instrumentos híbridos das sociedades em que par-
ticipem ou em que se proponham participar;

d) Prestar garantias em benefício das sociedades em que participem 
ou em que se proponham participar;

e) Aplicar os seus excedentes de tesouraria em instrumentos finan-
ceiros;

f) Realizar as operações financeiras, nomeadamente de cobertura 
de risco, necessárias ao desenvolvimento da respetiva atividade.

Adicionalmente, de forma acessória para o desenvolvimento das 
atividades que se revelem necessárias à prossecução do seu objeto prin-
cipal, a fim de assegurar a efetividade do financiamento que aportam, 
sobretudo as sociedades de capital de risco e os investidores em capital 
de risco podem ainda prestar os seguintes serviços às sociedades de cujo 
capital participam (número 4 do artigo 9.º do RJCRESIE):

a) assistência à gestão técnica, financeira, administrativa e co-
mercial das sociedades participadas, incluindo os destinados à 
obtenção de financiamento por essas sociedades;

b) estudos de viabilidade, investimento, financiamento, política de 
dividendos, avaliação, reorganização, concentração ou qualquer 
outra forma de racionalização da atividade empresarial, incluin-
do a promoção de mercados, a melhoria dos processos de produção 
e a introdução de novas tecnologias (esses mesmos serviços são 
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prestados a sociedades em relação às quais desenvolvam projetos 
tendentes à aquisição de participações);

c) prospeção de interessados na realização de investimentos nas 
participações das sociedades das quais participem.

Através da intervenção de um dos OIA acima identificados, a em-
presa pode obter meios financeiros sem estar obrigada à liquidação 
imediata de quaisquer encargos ou juros. Conforme o tipo de OIA, os 
meios financeiros podem traduzir-se, por exemplo, em participação 
do OIA no capital de uma empresa elegível para a carteira do OIA, 
representada preferencialmente por ações ou por outras formas de 
participação no capital dessa empresa, aquisição de instrumentos de 
dívida emitidos por uma empresa elegível para a carteira, concessão 
de empréstimos concedidos pelo OIA a uma empresa elegível para a 
carteira, etc.  

A intervenção do OIC traduz-se, também, e muitas vezes, no apoio 
de estruturas corporativas coesas e qualificadas. Em contrapartida, o 
incremento não só financeiro, mas também gestionário, que emerge do 
recurso a um OIC obriga a uma análise rigorosa da situação da empresa 
e à aprovação prévia de um plano de negócios.

Em especial, relativamente aos OICR — sociedades e fundos de 
capital de risco e business angels, segundo a Associação Portuguesa 
de Capital de Risco (APCR), 

  “O Capital de Risco pode ser definido como uma forma 
de investimento empresarial, com o objetivo de financiar 
empresas, apoiando o seu desenvolvimento e crescimento, 
constituindo uma das principais fontes de financiamento para 
jovens empresas, ‘startups’ e investimentos de risco com elevado 
potencial de rentabilização, dado que proporciona às em-
presas meios financeiros estáveis para a gestão dos seus 
planos de desenvolvimento”26  (bold nosso).

Os OICR podem investir em qualquer empresa, em conformidade 
com a respetiva política de investimento, estando apenas limitados 
pela natureza dos ativos em que investem e adquirem, que só pode ser 
equity (participação no capital social), dívida ou instrumentos híbridos 
emitidos nas entidades participadas, devendo, contudo, observar os 

26 -  Definição que se pode consultar em http://www.apcri.pt/capital-de-risco/ (site da APCR).
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requisitos de composição da carteira estabelecidos no artigo 10.º do 
RJCRESIE. 

O financiamento às empresas por esta via realiza-se com recurso a 
capitais próprios dos OICR, que o concretizam através da participação 
temporária no capital social das empresas, nomeadamente através da 
realização de aumentos de capital, que podem ser complementados por 
suprimentos, prestações suplementares ou outros instrumentos finan-
ceiros análogos. A percentagem de capital detida pelo OICR variará 
consoante o fundo esteja mais vocacionado para o investimento em 
instrumentos de capital próprio, caso em que o OICR deverá ser deten-
tor da maioria do capital ou dos direitos de voto, ou para a aquisição 
de instrumento de capital alheio, caso em que a participação do OICR 
poderá ser minoritária, variando o período de detenção em função do 
que for estabelecido na política de investimentos e a duração do Fundo 
(em média os OICR detêm participações entre 3 e 7 anos).

Importa, de igual modo, realçar que estes veículos são regularmente 
eleitos pelos investidores para efeitos de preconizar uma estratégia de 
financiamento Mezzanine, através do recurso a instrumentos de finan-
ciamento híbridos que conjugam características de capital e de dívida, 
tendentes a desenvolver e financiar um determinado modelo de negócio 
com vista ao crescimento de empresas target. Em regra, o OICR toma 
parte do capital social da empresa subsidiária e, concomitantemente, 
realiza suprimentos, remunerados, os quais poderão ser convertidos 
posteriormente em capital. Promove-se, deste modo, um tipo de emprés-
timo mais flexível, ficando, ab initio, prevista a possibilidade de con-
versão ulterior em capital próprio, caso o reembolso não seja satisfeito 
integralmente ou dentro do prazo e condições contratualmente fixadas. 

Os OICR são, de facto, veículos de investimento comummente reco-
nhecidos pelos investidores institucionais em private equity cuja lógica 
subjacente se centra na captação de capital junto dos investidores, num 
veículo regulado e com reconhecida expertise no management, cuja 
política de investimento é direcionada para a entrada do capital social 
de empresas, que demonstrem um potencial de crescimento e rentabi-
lidade, cabendo aos respetivos gestores dos OICR fornecer know-how 
e suporte, a que acresce a necessária monitorização das empresas sub-
sidiárias e que constituem o ativo subjacente dos OICR, introduzindo 
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ou reestruturando métodos e técnicas de gestão, com vista a fomentar 
o crescimento e respetiva valorização. 

A grande vantagem para o tecido empresarial em cenários de crise, 
com as inerentes dificuldades de obtenção de financiamento clássico, 
como é exemplo o crédito bancário, onde a exigência da prestação de 
garantias patrimoniais e/ou pessoais representa um dos principais en-
cargos ou obstáculos para as empresas, consiste na utilização do capital 
destes veículos, enquanto forma alternativa de financiamento, por via 
de injeção de equity no capital social das empresas em dificuldade, por 
um determinado período de tempo, que permita uma consolidação e 
retorno do investimento. 

Adicionalmente, os OICR, quer pelo seu quadro regulatório, quer 
pelo enquadramento fiscal diferenciado, reúnem, ainda, condições pri-
vilegiadas para a estruturação de parcerias entre investidores locais e/
ou internacionais, nomeadamente oriundos de mercados mais maduros, 
e propiciam esquemas de fund raising, admitindo-se a constituição de 
diferentes categorias de unidades de participação, de forma a acomodar 
a diferente natureza dos investidores e, em alguns casos, o perfil de 
risco, de igual modo, diferenciado.

Por outro lado, o investimento por via dos OICR e da inerente forma 
temporária do mesmo, já com o pressuposto de uma estratégia de saída, 
permitirá, em muitos casos, a abertura de capital a novos acionistas 
por via da transparência e credibilidade que este ambiente proporciona 
para a transação de participações sociais. 

No que concerne a fatores que permitam potenciar a indústria do 
capital de risco, será necessário continuar a incrementar e consolidar 
os processos de auditoria e contabilidade das empresas, de forma trans-
versal e consistente, promover a valorização e segurança jurídica dos 
processos documentais de suporte das operações de capital de risco e 
das suas estruturas contratuais e garantir a estabilidade de um regime 
fiscal autónomo. 

Durante a sua permanência no capital da empresa em cujo capital 
investe, o OICR atua como um sócio normal, sendo que, normalmente, 
assume maior peso nas decisões de gestão e na determinação da con-
dução dos negócios da empresa participada.

As operações de financiamento às empresas por OICR poderão 
realizar-se (i) na fase de constituição da empresa (Seed Capital e Star-
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tup); na fase de expansão da atividade ou de reestruturação empresarial 
e/ou revitalização financeira da empresa; como suporte a iniciativas 
de Management Buy Out (MBO) ou Management Buy In (MBI); e em 
momentos de reorientação estratégica, como é o caso do turnaround.

Não raras vezes, com especial enfoque no mercado das Start-Ups, 
os financiamentos dos OICR são concretizados através da celebração 
de SAFE Agreements, acordos pelos quais as empresas captam inves-
timento junto do OICR sob a forma de empréstimo que, cumpridos os 
requisitos estabelecidos no contrato, se converte em participação no 
capital das sociedades.

Em termos clássicos, o capital de risco proporciona às empresas 
(i) o reforço da sua estrutura financeira; (ii) a facilitação do acesso 
a outras fontes de financiamento; (iii) um fator de credibilização no 
mercado e de acesso a uma vasta rede de conhecimento, podendo ser 
um forte elemento de criação de valor; (iv) e o contacto com um parceiro 
comprometido e altamente qualificado, que permite a valorização da 
gestão da empresa.

Assim, o financiamento através de capital de risco é uma forma 
de obter meios financeiros que não obriga à liquidação imediata de 
quaisquer encargos ou juros por parte da empresa.

O capital de risco tem um modelo que assenta na partilha do risco 
do negócio com as empresas em início de atividade ou com aquelas que, 
carecendo, em determinada altura da sua vida, de injetar mais capital 
de modo a sustentar o seu crescimento ou a entrar em novos negócios, 
apresentem planos de viabilização sólidos. Para o efeito, as empresas 
que necessitam da participação do OICR no seu capital solicitam o apoio, 
cujas condições de entrada, de relacionamento, e de saída do OIC são 
predefinidas em um contrato ou em um acordo parassocial, celebrado 
entre os sócios dessa sociedade e a entidade gestora do OICR.

Via de regra, as formas de relacionamento com a empresa partici-
pada são completamente definidas no acordo parassocial, onde também 
é estipulado o período durante o qual o OICR permanecerá no capital 
da empresa, assim como a mais-valia que deseja obter aquando da sua 
saída no final do período ali estabelecido.

Relativamente ao financiamento por OIC em empreendedorismo 
social (sociedades e fundos de empreendedorismo social), concretiza-
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-se pela aplicação de fluxos de capital, por período de tempo limitado, 
em entidades que desenvolvem soluções adequadas e quantificáveis 
para problemas de cariz social, com o objetivo de alcançar um retorno 
do investimento medido, sobretudo, em impacto social em benefício da 
comunidade, em paralelo com a geração de retorno financeiro para os 
investidores. 

Conforme estabelecido no número 1 do artigo 8.º do Regulamento 
CMVM n.º 3/2020,

  “São elegíveis para integrar o património das sociedades 
e dos fundos de empreendedorismo social as sociedades 
que, desenvolvendo soluções adequadas para problemas 
sociais, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Regime 
Jurídico [RJCRESIE], cumpram as condições previstas na alínea 
d) do artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 346/2013.” (bold nosso)

Assim sendo, o financiamento é apenas direcionado a empresas 
que desenvolvam soluções sustentáveis para problemas sociais, sendo 
que o retorno financeiro  perspetivado do investimento (obtenção de 
lucro) não é o principal e único objetivo, mas sim o impacto social po-
sitivo em benefício da comunidade, tendo em vista os objetivos sociais 
definidos no momento do investimento (por exemplo, recuperação de 
determinados edifícios ou bairros, reequilíbrio ecológico de um certo 
ecossistema, medidas de proteção ambiental com incidência social, 
nomeadamente em matéria de luta contra a poluição, reciclagem ou 
energias renováveis, etc.), em paralelo com a geração de retorno finan-
ceiro para os investidores. 

Deste modo, como a lei não exige que os OICR invistam em ativos 
relacionados a empresas que exerçam um determinado tipo de negócio 
e/ou que desenvolvam atividade com uma finalidade específica, sendo 
possível a um organismo de capital de risco apoiar quaisquer sociedades, 
independentemente do negócio que desenvolve, quando, diferentemente, 
exige que os OIESC invistam apenas em sociedades que desenvolvam 
atividade voltada para soluções sociais, aqueles (os OICR) assumem 
papel preponderante no financiamento externo às empresas.

Importa sublinhar que estes veículos apresentam as respetivas 
políticas de investimento direcionadas para a criação de impacto social, 
captando capital dos investidores, institucionais ou particulares, para 
o subsequente investimento em empresas target (Social Enterprise) 
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tipicamente na fase Early Stage aquando do primeiro investimento. 
Devem os promotores e gestores dos OIES definir, com clareza, nos 
respetivos documentos constitutivos, os critérios subjacentes ao con-
ceito de Social Enterprise de forma a que, por um lado, se cumpra 
com o dever de informação aos investidores no que concerne ao des-
tino dos investimentos do OIES e, bem assim, que tal especificação 
seja vinculativa para a entidade gestora que terá, naturalmente, que 
atuar em conformidade com a política de investimento que consta do 
regulamento de gestão. 

Nesta sequência, as empresas target que vierem a ser adquiridas 
ou financiadas pelo OIES devem apresentar modelos de negócio que 
tenham um enfoque direcionado para a obtenção de um determinado 
impacto social, independentemente do setor onde atuam, prestando um 
serviço ou atividade de acordo com uma determinada meta social, a 
qual deverá figurar expressamente no business plan da empresa e, por 
outro lado, que o referido impacto social seja suscetivel de mensuração. 

Com efeito, para além da necessidade de definição de um critério 
objetivo relativamente aos ativos alvo a investir, é fundamental iden-
tificar, de forma prévia, quais as métricas associadas que permitam 
aquilatar, com propriedade e de forma rigorosa, se os objetivos de 
impacto social foram, ou não, alcançados e qual o respetivo resultado. 
Nesta sequência, para efeitos de monitorização e avaliação do retorno 
do investimento, devem ser definidos critérios de valorimetria e meto-
dologia a adotar. Neste particular, previamente ao investimento, deve 
o gestor definir as metas de impacto social a alcançar e, concomitante-
mente, definir o valor alvo que ambicionou para as mesmas, de acordo 
com um determinado período de investimento. Acresce que deverá a 
entidade gestora proceder à elaboração de relatórios periódicos que 
contenham a avaliação e monitorização do impacto e que reflitam o 
progresso do desenvolvimento social do ativo.  

Quanto aos OIAE — sociedades e fundos de investimento 
alternativo especializado — têm grande importância no sistema 
financeiro global pelo volume de ativos geridos, por representarem 
uma parte significativa da negociação em mercados de instrumentos 
financeiros e pelo elevado dinamismo e influência que têm no governo 
societário das empresas em que investem. Os OIAE podem adquirir 
ativos de qualquer natureza, sendo apenas exigido que a detenção de 
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cada ativo cumpra o limite legal determinado para a composição da 
respetiva carteira.

De entre os organismos de investimento alternativo especializado, 
salientamos os OIAE de Créditos (também conhecidos como “fundos 
de crédito” ou loan funds), criados 

  “tendo em vista a dinamização do mercado de capitais e a diver-
sificação das fontes de financiamento das empresas. O objetivo 
foi o de melhorar o financiamento da economia, de forma direta, 
através da concessão de crédito às empresas, e de forma indireta, 
mediante a aquisição de créditos, incluindo créditos em incum-
primento, permitindo colmatar falhas de mercado na procura e 
oferta de financiamento e melhorar a complementaridade com o 
setor bancário e os setores do capital de risco e de titularização 
de créditos”27.

Os OIAE de Créditos são organismos de investimento coletivo que 
podem dedicar-se à atividade de concessão de crédito, incluindo em asso-
ciação do OIAE de Créditos num consórcio bancário, embora com certas 
limitações no que diz respeito às características do mutuário, podendo 
ainda adquirir créditos,  títulos representativos de dívida emitidos por 
mutuários elegíveis nos termos do RJCRESIE e outros ativos que lhes 
advenham da satisfação dos créditos, ou que demonstradamente sejam 
necessários para maximizar a satisfação dos mesmos.

Conforme determina o número 2 do artigo 9.º-G do Regulamento do 
CRESIEN (aditado pelo Regulamento CMVM n.º 5/2020),

“2 - Na concessão de empréstimos pelos OIAE de Créditos 
aplica-se o regime da concessão de crédito bancário, em 
termos de:

a) Informação a prestar aos mutuários em matéria de taxas 
de juro e outros custos das operações de crédito;

b) Contagem do prazo, juros remuneratórios, capitalização 
de juros e mora do devedor;

27 -  Fonte: Documento de consulta pública da CMVM N.º 8/2019 (Projeto de alteração do Re-
gulamento da CMVM n.º 3/2015, de 3 de novembro, sobre Capital de Risco, Empreendedorismo 
Social e Investimento Alternativo Especializado), que se pode consultar em: 
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Documents/cons_pub_8_2019_
oiae_credito_doc_cons_pub.pdf. Esta Consulta precedeu à publicação do Regulamento da CMVM 
n.º 5/2020, de 27 de abril de 2020,
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c) Critério utilizado no arredondamento e no indexante da 
taxa de juro.” (bold nosso)

Por fim, quanto aos ELTIF — fundos de investimento de longo 
prazo da União Europeia, realizam investimento a longo prazo tendo 
em vista, por exemplo, a melhoria das infraestruturas de energia, de 
transporte e de comunicação, das instalações industriais e de serviços, 
da habitação e tecnologias relacionadas com as alterações climáticas e 
com inovação a nível ecológico, da educação, investigação e desenvol-
vimento, a fim de impulsionar a inovação e a competitividade.

Quanto ao investimento nas empresas como forma de as financiar, 
pode ser por via de aquisição de instrumentos de capital próprio, por 
investimento em instrumentos equiparados a capital e em instrumentos 
de dívida emitidos por uma empresa, desde que tenham sido emitidos 
por uma empresa elegível para a carteira do fundo,  pode ser também por 
via de concessão de empréstimo a uma empresa elegível para a carteira. 

No entanto, devem sempre investir nos referidos ativos numa 
perspetiva de longo prazo durante o respetivo ciclo de vida, a fim de 
permitir a valorização das pequenas e médias empresas, ou gerar ren-
dimentos regulares, em todo o período de detenção, às empresas que 
atuem na área de infraestrutura (por exemplo, transportes, da energia 
ou da educação).  

Os ELTIF estão autorizados a investir em ativos de investimento 
elegíveis por intermédio de entidades financeiras, desde que essas 
entidades se dediquem a financiar projetos de longo prazo e/ou de 
crescimento de pequenas e médias empresas (PME). Desta forma, 
contribuem para o aumento do financiamento bancário e não-bancário 
disponível para as empresas, para complementar o acesso aos finan-
ciamentos bancários normais.

Como estes instrumentos são, pela sua própria natureza, investi-
mentos de longo prazo, exigem capital que tem de permanecer investido 
durante muito tempo, e que pode ser disponibilizado por ELTIF. Além 
disso, os ELTIF podem constituir fontes alternativas de financiamento 
preciosas para as PME cotadas, que têm frequentemente muita difi-
culdade em obter financiamentos de longo prazo.





PARTE II

REESTRUTURAÇÃO, 
REVITALIZAÇÃO 
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 PARTE II
REESTRUTURAÇÃO, 

REVITALIZAÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS

1.  OS INSTRUMENTOS DE VIABILIZAÇÃO DAS EMPRE-
SAS – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A atividade e os investimentos programados pelas empresas têm 
de ser financiados. Os principais recursos das empresas são a capaci-
dade de autofinanciamento, os financiamentos ou entregas dos sócios, 
por qualquer meio, e os empréstimos (nomeadamente, por emissão de 
dívida – obrigações ou por outros títulos de dívida – e bancário).

As decisões de financiamento são essenciais, dado que condicionam 
o equilíbrio financeiro da empresa (capacidade de endividamento e 
autonomia financeira). No entanto, a política de financiamento da 
empresa pode ser influenciada e condicionada por fatores e por forças 
diversas, que podemos concentrar nas seguintes:

a) Clientes, em razão do poder de negociação, quando se trate de 
grandes clientes, impactando no crédito concedido pela empresa 
no âmbito de suas operações, hábitos de consumo e fidelidade;

b) Fornecedores, em razão do poder de negociação da empresa junto 
dos mesmos, traduzido nos descontos comerciais e financeiros, o 
que impacta no crédito obtido pela empresa;

c) Estado, em razão das obrigações da empresa perante a Autorida-
de Tributária e Aduaneira e a Segurança Social, que não podem 
ser afastadas, nem são suscetíveis de negociação;

d) Concorrentes (atuais e futuros), dada a ameaça de novos produtos 
e risco de aumento da sua quota de mercado, ocupando espaço que 
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antes era da empresa, o que exige a necessidade de a empresa 
inovar com regularidade e desenvolver novos produtos, que têm 
que ser financiados.

Deste modo, os gestores das empresas devem manter-se atualizados, 
bem informados e atentos ao que se passa na empresa e no mercado 
em geral. Devem ser proativos e atuar de forma a prevenir situações de 
dificuldade financeira da empresa, devendo ser capazes de organizar 
e coordenar os meios materiais e humanos, antecipar os factos cuja 
verificação possa ser certa ou previsível, tomar decisões em tempo 
oportuno, etc. 

Até porque, no ciclo de vida das empresas, há necessidades finan-
ceiras recorrentes que vão sendo acomodadas com base nos fluxos que 
emergem das operações correntes (por via de regra, pela relação entre o 
crédito concedido aos clientes e o crédito obtido junto dos fornecedores). 
No entanto, pode suceder que a empresa apresente dificuldades com a 
sua tesouraria. Estas dificuldades podem ser passageiras e facilmente 
contornáveis ou não. 

Quando as dificuldades se agravam e os credores começam a exigir 
o pagamento dos respetivos créditos, sem que exista capacidade da 
empresa para cumprir as obrigações assumidas, inicia-se um efeito 
semelhante ao de uma “bola de neve”, que cresce de forma incontrolável, 
sendo forte a tentação de ignorar os prazos de pagamento, não pagar 
os juros dos financiamentos em curso e “consumir” o capital de que se 
dispõe na atividade não produtiva da empresa.

O facto é que, num cenário de incapacidade financeira da empresa 
para cumprir as respetivas obrigações, é urgente encontrar uma solução 
que permita a sua viabilização e a manutenção dos postos de trabalho. 
Uma coisa é certa, não atuar atempadamente para implementar uma 
ou tantas medidas quantas sejam necessárias para alcançar os referidos 
fins e, ao invés, permitir a acumulação da dívida e o avolumar consi-
derável de juros de mora, por ação ou omissão, sem tentar reverter a 
situação, quando exista possibilidade de viabilizar a empresa, em nada 
a beneficia; muito pelo contrário, consome os meios que ainda tem à sua 
disposição e contribui para a cristalização gradual da sua deterioração.

Deste modo, também neste contexto os gestores das empresas devem 
assumir uma postura de proatividade e tomar as decisões mais acerta-
das e atempadas para a empresa superar a fragilidade económica e/ou 
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financeira em que se encontre. Com efeito, há um leque de instrumentos 
possíveis, judiciais ou extrajudiciais, inclusive expressamente previstos 
na lei, para a viabilização de empresas em dificuldade. Contudo, não 
basta a existência dos referidos instrumentos; é essencial que as em-
presas os conheçam e se empenhem em aplicar, em tempo útil, aquele 
que mais se adeque à sua realidade.

Certamente, há empresas que, não obstante as dificuldades finan-
ceiras pelas quais estejam a passar, possuem perspetivas consistentes 
de crescimento e de viabilidade, pelo que é essencial que recorram ao 
instrumento que mais se conforme à sua situação e necessidade e per-
mita o seu reequilíbrio financeiro. Contudo, para a sustentabilidade 
da medida e alcance dos objetivos pretendidos, é aconselhável que essa 
escolha seja feita pela empresa em consonância com os seus principais 
credores.

Na verdade, a empresa que se encontre em situação financeira frágil 
deverá avaliar os benefícios de cada instrumento, considerando, entre 
outros fatores, as suas necessidades de financiamento de curto, médio 
e longo prazo; a sua necessidade de tesouraria; as várias fontes e meios 
de financiamento a que terá acesso; o comprometimento dos seus ativos 
com garantias já prestadas; as novas garantias que pode ou quer pres-
tar; a sua capacidade negocial com os diversos credores (instituições de 
crédito, fornecedores, Estado, etc.); o seu património; o seu mercado e 
as condições de nele operar. A partir do domínio dos diversos fatores 
que lhe permitem a escolha de determinado instrumento, a empresa 
deverá convencer os seus credores sobre a alternativa que julga mais 
adequada à sua viabilização.

Devemos, pois, considerar que, verificado o incumprimento das 
obrigações assumidas ou indiciada a probabilidade dessa ocorrência, 
tendo por referência a análise e a avaliação previamente empreendidas, 
existem vários caminhos que poderão ser trilhados pela empresa em 
busca de sua viabilização. Optamos por enunciá-los num sentido de 
progressão temporal, mas, também, de crescente efetividade e segu-
rança das medidas que lhes estão subjacentes. Consideramos, pois, os 
seguintes instrumentos de viabilização, que adiante caracterizaremos, 
em termos mais aprofundados:

a) Reestruturação de Créditos;
b) Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE);
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c) Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas (PEVE); 
d) Processo Especial de Revitalização (PER);
e) Plano de Recuperação em Processo de Insolvência.
Em condições normais, o recurso a cada um destes instrumentos 

adequa-se a momentos diferentes de degradação da situação financeira 
da empresa, no âmbito da crise pela qual está a passar.

Assim, numa análise linear num quadro contextual e relacional, 
não raras vezes complexo, a reestruturação voluntária de créditos, vi-
sando, por exemplo, a consolidação ou a redução do passivo financeiro 
perante a Banca, poderá ser a primeira das medidas a adotar, num 
quadro extrajudicial, que pode nem sequer envolver a globalidade dos 
credores da empresa.

Sem embargo, paralelamente, a empresa pode renegociar os prin-
cipais contratos com os seus parceiros de negócios, ajustando-os às 
necessidades entretanto verificadas.  

Pode, ainda, lançar mão de captação de financiamento por via de 
financiamentos de sócios, de aumento do capital social ou de emissão 
de obrigações, por exemplo, a fim de captar recursos para reequilibrar 
as suas finanças, neste último caso desde que não haja limitação a 
tanto em razão do disposto nos artigos 32.º e 33.º do CSC, que impõem 
condicionamentos às sociedades na realização de determinadas ope-
rações, tendo em vista a conservação do capital. A adoção de uma ou 
mais das referidas medidas pode ser suficiente para a empresa obter 
o equilíbrio financeiro almejado. 

Porém, num segundo momento, não sendo a reestruturação financei-
ra do passivo perante a Banca suficiente para fazer face aos constran-
gimentos verificados, que poderão avolumar-se, uma reestruturação 
mais global, envolvendo até outras categorias de credores, como os 
fornecedores, poderá ter lugar, recorrendo ao Processo Extraordinário 
de Viabilização de Empresas (PEVE) ou ao Regime Extrajudicial de 
Recuperação de Empresa (RERE), criado pela Lei nº 8/2018, de 2 de 
março.

Mas sucederá, eventualmente, que a situação financeira da empresa 
e o grau de conflitualidade vivido na relação com os credores possam 
não consentir um tipo de reestruturação marcadamente extrajudicial, 
como as duas primeiras a que aludimos.



Parte II – Reestruturação, Revitalização e Recuperação da Empresa 109

Re
es

tr
ut

ur
aç

ão
, 

Re
vi

ta
li

za
çã

o 
e 

Re
cu

pe
ra

çã
o 

da
s 

Em
pr

es
as

PA
RT

E 
II

Aí, e não estando a empresa em situação de insolvência atual – 
mas encontrando-se em situação económica difícil ou em insolvência 
meramente iminente – o Processo Especial de Revitalização (PER), 
merecedor de tutela judicial, poderá ser o caminho a trilhar, a um 
tempo propiciador de proteção relativamente à ação dos credores, que 
denominamos por stand still e de uma oportunidade de recuperação, 
em plano, evitando a declaração de insolvência. 

O PER, regulado nos artigos 17.º- A a 17.º -J do Código da Insolvência 
e Recuperação de Empresas (CIRE), visa proporcionar ao devedor em 
situação económica difícil a possibilidade de negociar com os seus credo-
res um plano de recuperação, sem que para tal precise de se apresentar 
previamente à insolvência e atravessar o iter processual tipicamente 
associado à recuperação de insolventes. Considera-se em situação 
económica difícil, para este efeito, o devedor que enfrentar dificuldade 
séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente, 
por ter falta de liquidez ou por não conseguir obter crédito.

Finalmente, não sendo adequada ou oportuna a utilização de qual-
quer dos instrumentos aludidos, o recurso ao processo de insolvência, 
na perspetiva da aprovação de um plano de recuperação, na aceção 
do número 3 do artigo 192.º do CIRE, poderá bem ser uma opção a 
considerar. 

De facto, na finalidade do processo de insolvência é valorizada a 
recuperação do devedor, em detrimento da liquidação da massa in-
solvente, como resulta do disposto no número 1 do artigo 1.º do CIRE:

  “O processo de insolvência é um processo de execução universal 
que tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma 
prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na 
recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, 
quando tal não se afigure possível, na liquidação do património 
do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos 
credores”.

O processo de insolvência pode, pois, principalmente se goradas di-
ligências prévias como algumas das descritas anteriormente, constituir 
uma oportunidade de recuperação, em ambiente plenamente judicial 
e consolidado.

Assim, sinteticamente, pode-se obter a viabilização da empresa 
através da formalização de algum dos seguintes instrumentos:
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CONTRATO DE REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS
[Negócio jurídico celebrado entre o devedor e um ou mais credores, decorrente de um procedimento 
negocial e sem recurso a entidades públicas ou aos tribunais]

ACORDO NO REGIME EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS (RERE)
[Regime que permite a um devedor, em situação económica difícil, ou mesmo em insolvência 
iminente, negociar com alguns credores de forma confidencial pelo menos 15% do seu passivo 
não subordinado]

PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE VIABILIZAÇÃO DE EMPRESAS (PEVE)
[Regime de carácter excecional e temporário, que permite aos devedores que se encontrem em 
situação económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, negociar um acordo de viabilização/
reestruturação de dívida com os seus credores + homologação judicial] 

ACORDO EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DO DEVEDOR (artigo 17º-I do PER)
[Acordo de revitalização aprovado pela maioria dos credores/créditos e submetido a tribunal pelo 
devedor + homologação judicial]

PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO DEVEDOR (artigo 17º-F do PER)
[Plano de revitalização submetido ao regime do plano de insolvência, aprovado pelos credores, 
após o decurso do período de negociação forçada + homologação judicial]

PLANO DE RECUPERAÇÃO sem extinção do devedor (artigo 195º do CIRE)
[Plano de recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, aprovado pelos credores 
após a declaração de insolvência + homologação judicial]

PLANO DE LIQUIDAÇÃO com extinção do devedor/ liquidação (artigo 162º do CIRE) 
[Acordo a submeter à comissão de credores para alienação da empresa como um todo ou de forma 
diversa + sentença judicial que declara a insolvência do devedor]

ACORDO NA INSOLVÊNCIA com saneamento por transmissão (artigo 199º do CIRE)
[Acordo submetido a um regime específico, mas dependente, exclusivamente, da vontade da 
maioria dos credores]

Importará, no entanto, seja qual for o caminho a trilhar, acertar no 
diagnóstico e esboçar, atempadamente e com proficiência, as medidas 
a adotar, procurando ter as cautelas necessárias à efetiva viabilidade 
da medida/acordo a que se chegar, tomando em consideração as espe-
cificidades do instrumento escolhido. 

Relevará para este efeito:
a) Elaborar estudos de viabilidade e planos de negócio realistas 

e que tenham em linha de conta não só a necessidade de gerar 
recursos para cumprir as obrigações assumidas pela empresa 
mas também melhorar a atividade da empresa, maximizando 
as receitas e reduzindo os custos ao mínimo necessário para a 
manter eficiente;
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b) Apresentar propostas de financiamento tendo em linha de conta 
as necessidades financeiras da empresa, quer de curto prazo 
(para permitir o cumprimento de obrigações vencidas e/ou as 
necessidades de investimento decorrentes da reestruturação a 
implementar), quer de médio prazo, quer de longo prazo; o prazo 
de duração dos empréstimos e as garantias a prestar;

c) Renegociar e reestruturar as dívidas existentes, readaptando o 
pagamento do serviço da dívida com a capacidade de geração de 
caixa da empresa, libertando garantias;

d) Promover desinvestimentos, inclusive através de financiamentos, 
via operações de locação financeira, e a liquidação de emprésti-
mos, em especial os com garantias hipotecárias;

e) Estruturar e financiar, quando tal se afigurar necessário e 
possível, transações corporativas, incluindo fusões e aquisições, 
compras alavancadas.

O acordo/plano a celebrar deve contar com a intervenção dos credo-
res. Enquanto negócio jurídico, deve ser elaborado com observância dos 
princípios e normas legais aplicáveis ao tipo de medida de viabilização 
a adotar. No caso dos acordos/planos de cariz extrajudicial, releva so-
bretudo a observância dos princípios gerais de direito, devendo ainda 
ser observado o quadro legal aplicável ao caso concreto; já no caso dos 
acordos/planos aprovados no âmbito de um processo de insolvência, 
devem ser observados princípios fundamentais e normas imperativas 
relevantes consignados no CIRE, que sinteticamente são os seguintes:

NEGÓCIO JURÍDICO ATÍPICO

(acordo vinculativo, assente sobre duas ou mais declarações de vontade, contrapostas mas 
perfeitamente hamonizáveis entre si, que visam estabelecer uma composição unitária de 
interesses)

PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO PLANO
Boa fé
Consensualismo
Igualdade
Legalidade
Equilíbrio das prestações
Função social do contrato

Igualdade dos credores da insolvência, sem 
prejuízo das diferenciações justifi cadas por 
razões objectivas (art. 194º, CIRE)

NORMAS IMPERATIVAS RELEVANTES
Formação de maioria (art. 212º CIRE)
Regras de legitimidade (art. 193º CIRE)
Normas procedimentais (art. 209º CIRE)
Resolução de actos em benefício da massa 
(art. 120º CIRE; Excepção: nº 6)
Proibição de praticar actos de especial 
relevo (art. 161º CIRE)

QUADRO LEGAL ESPECIAL
Créditos e privilégios do Estado
(direitos indisponíveis)
Créditos laborais e posições jurídicas
(regime específi co)
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 Adicionalmente, tendo em vista o instrumento de viabilização da em-
presa, no acordo/plano devem ser asseguradas garantias, que sinteti-
camente são as seguintes1:

GARANTIAS DE VIABILIDADE DO ACORDO:

REESTRUTURAÇÃO RERE PER INSOLVÊNCIA

As típicas dos ne-
gócios jurídicos em 
geral, a que podem 
acrescer:

- garantias espe-
cífi cas;
- cláusulas espe-
ciais;

- interveção de 
terceiros.

As inerentes a um 
negócio jurídico que 
é registado na CRC 

As relativas às sen-
tenças judiciais, 
que impõem obri-
gações e incidên-
cias relativas ao 
passivo e às posi-
ções de credores.

Todas as decorrentes 
da extinção do deve-
dor (pessoa jurídica) 
e as relativas às sen-
tenças judiciais, que 
permitem afastar to-
das as contingências 
jurídicas.

2. AS VIAS DE SOLUÇÃO: EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL

Ao longo dos anos, o tratamento das questões que se relacionam 
com a reestruturação da dívida e, em especial, com a recuperação de 
empresas em situação económica difícil ou em situação de insolvência, 
atual ou iminente, teve subjacente uma tensão entre as soluções de 
âmbito judicial e extrajudicial.

Tipicamente, a tensão alimentou-se do confronto entre a recupera-
ção em processo de insolvência (especialmente desde a aprovação, em 
2004, do CIRE) e, sucessivamente, o Procedimento Extrajudicial de 
Conciliação (PEC), criado pelo Decreto-Lei n.º 316/98, de 20 de Outubro, 
substituído em 2012 pelo Sistema de Recuperação de Empresas por Via 
Extrajudicial (SIREVE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, de 03 
de agosto, que por sua vez deu lugar, em 2018, ao RERE. 

Conforme ponto 5.7.1 do Programa de Estabilização Económica e 
Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 
41/2020, de 6 de junho, a recuperação de empresas poderá ocorrer por 
via de um novo processo de carácter excecional e temporário, criado 

1 - Aqui não se inclui o PEVE por se tratar de procedimento excecional e temporário. 
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pela Lei 75/2020 de 27 de novembro, designado por Processo Ex-
traordinário de Viabilização de Empresa (PEVE). O PEVE tem como 
destinatários as empresas que se encontrem em situação económica 
difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em virtude da pandemia da 
Covid-19 e que, ainda assim, sejam suscetíveis de recuperação, visando 
a homologação de um acordo de reestruturação de dívida estabelecido 
extrajudicialmente entre a empresa e os seus credores. A crédito da via 
extrajudicial, muitos têm apontado o caráter sigiloso das negociações; 
um maior controlo do processo pelos responsáveis legais da empresa; 
ou o apoio técnico especializado, inclusive do IAPMEI, quanto à medida 
para a qual a lei preveja o apoio deste Instituto (atualmente, no caso 
do RERE). Já os defensores da via judicial, máxime, da recuperação 
em processo de insolvência, argumentam com a maior tutela judicial 
do processo, o envolvimento da totalidade dos credores da empresa, ou 
a maior segurança e efetividade das medidas. Bons argumentos, sem 
dúvida, de um e de outro lado.

Sucede, porém, que, no quadro do Memorando de Entendimento 
celebrado entre a República Portuguesa e o Banco Central Europeu, 
a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, por força da 
crise financeira surgida a partir de 2008, tomaram, muito claramente, 
partido pela via extrajudicial, determinando a aprovação de «princípios 
gerais de reestruturação voluntária extrajudicial em conformidade com 
boas práticas internacionais» (compromisso 2.18).

Com efeito, o Memorando previu um conjunto de medidas que 
tiveram como objetivo a promoção dos mecanismos de reestruturação 
extrajudicial de devedores, ou seja, de procedimentos que permitem 
que, antes de recorrer ao processo judicial de insolvência, a empresa 
que se encontre numa situação financeira difícil e os respetivos credo-
res possam optar por um acordo extrajudicial que vise a recuperação 
do devedor e que permita a este continuar a sua atividade económica.

Foi neste contexto que o Governo aprovou a Resolução do Conse-
lho de Ministros nº 43/2011, de 25 de outubro, que fixou os Princípios 
Orientadores da Recuperação Extrajudicial de Devedores.

Nesta Resolução, é possível ler que 
  “o enfoque dado a estes mecanismos decorre do facto de se consi-

derar que, em comparação com o processo judicial de insolvência, 
estes procedimentos, em virtude da sua flexibilidade e eficiência, 
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permitem alcançar diversas vantagens: a empresa mantém-se 
sempre em atividade, os credores têm uma taxa de recuperação 
de crédito mais elevada e a empresa mantém as suas relações ju-
rídicas e económicas com trabalhadores, clientes e fornecedores.”

Ainda, de acordo com a Resolução,
  “… quando comparado com o processo judicial de insolvência, 

é genericamente reconhecido, a nível internacional, que o proce-
dimento extrajudicial permite reestruturações mais vantajosas 
para todos os envolvidos, em atenção à flexibilidade e eficiência 
dos seus procedimentos. Este procedimento permite ainda:

- Que a empresa se mantenha em atividade sem necessidade de 
intervenção de terceiros (nomeadamente, o administrador da 
insolvência), contribuindo para que esta ultrapasse as suas di-
ficuldades económicas;

- Que os credores reduzam as suas perdas (os dados estatísticos 
apontam para uma maior recuperação de créditos nos casos de 
recuperação extrajudicial de empresas, quando comparada com 
os casos de insolvência e liquidação do património do devedor);

- Evitar os efeitos sociais e económicos negativos que advêm da 
liquidação de uma empresa, traduzindo-se num procedimento 
benéfico, também, para trabalhadores, clientes, fornecedores e 
investidores;

- A adoção de mecanismos informais mais céleres, eficientes e efi-
cazes que, quando aplicados corretamente, permitem resoluções 
mais rápidas dos processos, com mais elevadas taxas de recupe-
ração das empresas;

- Que, em comparação com o processo judicial de insolvência, o 
devedor e os credores envolvidos tenham maior controlo do pro-
cesso e das soluções adotadas;

- Libertar os tribunais para outros processos, contribuindo assim, 
também, para uma maior eficiência e celeridade do sistema ju-
dicial.”

Apesar disto, facto é que a sequência dada pelo Governo ao trata-
mento destas matérias não privilegiou, verdadeiramente, o recurso 
a uma ou outra via. Com efeito, se até então tudo se debatia entre 
a recuperação em insolvência e o PEC (transmutado em SIREVE e 
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depois em RERE), o ordenamento jurídico português conhece desde 
2012 uma terceira via, por força da aprovação do Processo Especial de 
Revitalização (PER), que melhor caracterizaremos à frente, mas que, 
em rigor, se situa algures entres os domínios extrajudicial e judicial.

Por sua vez, em 18 de agosto de 2016, foi aprovada a Resolução do 
Conselho de Ministros nº 42/2016, que criou o Programa Capitalizar, 
o qual visou essenciamente o apoio à capitalização das empresas, à 
retoma do investimento e ao relançamento da economia.

Das questões suscitadas naquela Resolução e atenta a natureza das 
medidas e das propostas apresentadas, poder-se-ão identificar cinco 
eixos de atuação visados:

a) Capitalização e recapitalização das empresas;
b) Maior eficiência na gestão da tesouraria e do financiamento de 

Médio e Longo Prazo das empresas;
c) Reforço do Investimento empresarial;
d) Melhores mecanismos de reestruturação empresarial;
e) Intervenção no mercado de capitais.
No âmbito das propostas apresentadas destinadas a melhorar os 

mecanismos de reestruturação empresarial, há a destacar:
a) A criação / melhoria de mecanismo de early warning;
b) A melhoria dos mecanismos judiciais existentes (Processo Espe-

cial de Revitalização e Processo de Insolvência); e
c) A criação de novos mecanismos extrajudiciais [Regime Extra-

judicial de Recuperação de Empresas (RERE) e Mediador de 
Recuperação de Empresas].

Em cumprimento daquela Resolução, foi aprovado o DL n.º 79/2017, 
de 30 de junho, que veio introduzir alterações ao CIRE, designadamente 
ao PER, e a já referida Lei n.º 8/2018, de 2 de março, que criou o Regime 
Extrajudicial de Recuperação de Empresas, cujo procedimento será 
clarificado em capitulo autónomo, o qual veio revogar o Sistema de 
Recuperação de Empresas por via extrajudicial ( SIREVE).

Já em 2019, foi aprovada a Diretiva (EU) 2019/1023 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho (JOUE L 172/2019, publicado 
em 26 de junho), que estabelece as regras relativas aos regimes de 
reestruturação preventiva, processos conducentes ao perdão de dívidas 
contraídas por empresários insolventes e medidas destinadas a aumen-
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tar a eficiência dos processos relativos à reestruturação, à insolvência 
e ao perdão de dívidas de empresas e empresários. 

A Diretiva aplica-se aos regimes de reestruturação preventiva à 
disposição dos devedores com dificuldades financeiras, caso exista 
uma probabilidade de insolvência, destinados a evitar a insolvência 
e a garantir a viabilidade do devedor, aos processos conducentes a 
um perdão das dívidas contraídas por empresários insolventes e às 
medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos à 
reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas.

Assim, destacam-se como principais objetivos desta Diretiva: 
a) permitir que os devedores se reestruturem efetivamente numa 

fase precoce e evitem a insolvência, limitando assim a liquidação 
desnecessária de empresas viáveis; 

b) evitar a perda de postos de trabalho e a perda de conhecimentos 
especializados e competências (valorização do know-how); 

c) maximizar o valor total em benefício dos credores, face ao que 
receberiam em caso de liquidação dos ativos da empresa;

d) prevenir a formação dos designados créditos não produtivos 
(NPL); 

e) ultrapassar as questões de cooperação judiciária e estabelecer 
normas mínimas substantivas para os processos de recuperação 
preventiva;

f) proporcionar o estabelecimento de processos eficazes de recupe-
ração preventiva, de insolvência e de perdão para sedimentar 
uma melhor avaliação dos riscos inerentes às decisões de con-
cessão e contração de empréstimos, facilitando o ajustamento 
dos devedores insolventes ou sobreendividados, minimizando 
os custos económicos e sociais associados ao seu processo de 
desalavancagem. 

A Diretiva já se encontra em vigor, devendo ser transposta pelos 
Estados Membros até 17 de julho de 2021.

No entanto, parte das medidas de reestruturação preventiva pro-
pugnadas pela Diretiva foram, de alguma forma, já implementadas em 
Portugal através da Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, que criou o PER, 
pelo DL n.º 79/2017, de 30 de junho, que alterou o respetivo regime, e 
pela Lei n.º 8/2018, de 2 de março, que criou o RERE. 
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Ainda assim, revela-se essencial rever e melhorar os mecanismos 
de reestruturação e de insolvência já vigentes no nosso ordenamento 
jurídico, não só no sentido da flexibilização das condições de acesso 
aos mesmos como no sentido do reforço desses mesmos mecanismos, 
permitindo a empresas ainda viáveis, mas em dificuldades financeiras, 
lançar mão a meios eficazes de reestruturação preventiva que permi-
tam a manutenção da sua atividade económica, com preservação dos 
postos de trabalho e do know-how e evitar a sua insolvência. Assim, a 
transposição para o ordenamento jurídico nacional da referida Diretiva 
será uma oportunidade para o reforço dos “institutos jurídicos” já cria-
dos pelo legislador, para reduzir ou atenuar as consequências da crise 
provocada pela doença COVID-19 e pelas fortes restrições à atividade 
económica que a mesma acarretou, estimulando o recurso ao processo de 
revitalização ou recuperação de empresas, sendo eles, nomeadamente:

a) A consagração de uma cláusula de Stand Still na apresentação 
ao “novo RERE”, tal como já se verifica quanto ao PER (que 
abranja a suspensão de todos os processos de cobrança de crédi-
tos em curso contra o devedor e impedimento à instauração de 
novas acções com a mesma finalidade, e não apenas os processos 
promovidos por credores que adiram ao RERE);

b) A criação/previsão de categorias de credores por forma a permitir 
o tratamento mais equitativo dos credores dos quais dependem 
a efetiva reestruturação das empresas (designadamente forne-
cedores e prestadores de serviços essenciais);

c) A previsão de mecanismos que impeçam a resolução, antecipa-
ção ou alteração de contratos essenciais à atividade do devedor 
durante o período de negociações;

d) A atribuição de privilégios (garantias) especiais aos créditos 
concedidos na pendência do RERE, tal como já se encontra pre-
visto no PER (atribuição de privilégio creditório mobiliário geral 
a esses créditos);

e) O alargamento dos prazos para efeitos da celebração de acordos 
de pagamento de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança 
Social.

A transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva constitui, 
assim, não só uma oportunidade para melhorar e densificar a legislação 
nacional em matéria de reestruturação de empresas como se revela de 
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extrema importância, pois poderá prevenir ou atenuar o impacto de 
futuras insolvências na economia nacional.

3. FASES COMUNS

A generalidade dos processos de reestruturação extrajudicial (in-
cluindo o RERE e o PEVE) percorre quatro fases fundamentais, que se 
sucedem: a) fase de organização; b) fase de negociação com os credores; 
c) fase de apresentação/aprovação do acordo e, por fim, d) fase de im-
plementação do acordo. 

Estas fases podem também verificar-se, com as devidas adaptações, 
visando a aprovação de um plano em processos de revitalização (PER) e 
de recuperação (no âmbito da insolvência). Atendendo ao regime jurídico 
aplicável a cada um destes processos, pode não se verificar alguma ou 
algumas das fases, ou ocorrer com algumas especificidades.

O cumprimento de cada umas das fases é tanto mais necessário quan-
to menor regulamentação existir para o instrumento de viabilização em 
causa; assim sendo, é no âmbito de reestruturação extrajudicial que 
se considera indispensável cumprir todas as fases referidas, a fim de 
assegurar a viabilidade e solidez do acordo de reestruturação que vier 
a ser implementado.

Vejamos, de per si, cada uma destas fases:

a) Fase de organização:
Nesta fase é designada a equipa de técnicos que terão a responsa-

bilidade de conduzir a operação, bem como os colaboradores externos 
que prestarão assessoria à empresa. No processo de insolvência, caberá 
por norma ao administrador judicial ou a algum ou alguns credores a 
iniciativa de apresentar um plano de recuperação para o submeter à 
aprovação em assembleia de credores. Em especial, no caso de recu-
peração extrajudicial, havendo mais de um Banco envolvido na ope-
ração, poderá ocorrer a designação de um comité de crédito, composto 
por representantes de todos os bancos envolvidos (representação do 
sindicato bancário).

b) Fase de negociação com os credores:
Em sede de negociação de cariz extrajudicial, todos os intervenientes 

terão de se organizar para participar nas negociações, recolhendo toda 
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a documentação relativa aos créditos sobre a empresa. Esta recolha já 
não é necessária em sede de PER e de processo de insolvência, porquanto 
os créditos constam da Lista de Créditos que ao Administrador Judicial 
Provisório ou ao Administrador da Insolvência cabe apresentar.

Do lado da empresa, nas reestruturações extrajudiciais, será deci-
siva, mediante contactos com os credores, a certificação de que estes 
aceitam participar no processo e, aceitando, estão disponíveis para 
assinar acordos de confidencialidade; nas negociações em PER a em-
presa convida os credores a participar das negociações, tendo estes o 
direito de intervir e colaborar na elaboração do plano de revitalização. 
Porém, no âmbito da insolvência, atendendo ao regime aplicável, não 
são encetados contactos com os credores, sem prejuízo de ser usual os 
credores detentores de garantias reais e/ou de créditos significativos 
colaborarem com o administrador judicial na definição do modelo de 
recuperação a implementar.

Num processo de reestruturação extrajudicial e de PER os credo-
res da empresa deverão ter acesso a toda a informação financeira e 
económica sobre o negócio, sobre as condições comerciais da atividade 
desenvolvida e até sobre os litígios judiciais em que a empresa é parte. 

É natural e lógico que, no âmbito de reestruturação extrajudicial, 
seja exigida reserva sobre o teor da informação prestada, de forma a 
acautelar que a mesma possa vir a ser, no futuro, usada contra os inte-
resses da empresa em causa, sendo comum e até mesmo aconselhável 
a celebração de um acordo de confidencialidade. 

Sem embargo, convirá realçar que, no âmbito da Resolução de 
Conselho de Ministros nº 43/2011, de 20 de outubro, “toda a informa-
ção partilhada pelo devedor, incluindo as propostas que efetue, deve 
ser transmitida a todos os credores envolvidos e reconhecida por estes 
como confidencial, não podendo ser usada para outros fins, exceto se 
estiver publicamente disponível.” Isto é válido, por expressa remissão, 
no âmbito do PER (cfr. n.º 10 do artigo 17º-D do CIRE) e no âmbito 
do RERE (cfr. artigo 5.º da Lei 8/2018, de 2 de março). Naturalmente, 
em sede de processo de insolvência, que visa a execução universal do 
património do devedor, a confidencialidade fica afastada. 

Este período, por regra, é usado pelos credores para a realização 
das auditorias ou due diligences à empresa a reestruturar ou revitali-
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zar, de forma a certificarem-se da real situação económico-financeira 
e viabilidade futura, minimizando os riscos envolvidos na operação.

c) Fase de apresentação/aprovação do plano:
Em sede de reestruturação extrajudicial, uma vez assinados os 

acordos de confidencialidade e eventualmente estabelecido um período 
de moratória com os credores, o passo seguinte passa por negociar os 
termos do acordo a celebrar.

Contudo, previamente, devem ser entregues aos credores todos os 
documentos e informações solicitados no âmbito das auditorias ou due 
diligences efetuadas, porquanto só na posse de toda a informação é que 
os credores poderão aceitar, recusar ou propor alterações ao acordo/
plano que vier a ser apresentado pela empresa. Esta cautela deve ser 
também assegurada em sede de PER e de insolvência, com a intervenção 
ativa do respetivo Administrador Judicial.

A aprovação do plano no âmbito do PER e da insolvência obedece a 
regras específicas sobre as quais adiante se falará.

d) Fase de implementação:
Por fim, após estabelecidos, em definitivo, todos os pontos de in-

teresse e essenciais às partes envolvidas, concluídas as negociações e 
eventualmente celebrados os respetivos contratos na reestruturação 
extrajudicial, o acordo ou plano estará apto a ser implementado, 
devendo, contudo, a sua execução ser acompanhada de perto pelas 
partes interessadas, a fim de, por um lado, evitar que a empresa não 
observe a execução pretendida e, por outro lado, se for o caso, permitir 
que o acordo ou plano venha a ser alterado ou declarado incumprido, 
conforme o instrumento de viabilização em causa se, na sua execução, 
se verificar que não estão a ser alcançados os interesses de todas as 
partes envolvidas na reestruturação extrajudicial em causa,  por factos 
supervenientes que venham a afetar o projeto inicial, ou que a empresa 
não está a cumprir o plano de recuperação nos termos aprovados pela 
assembleia de credores e homologado judicialmente no processo de 
insolvência, nos termos legais.

Pelo que as fases fundamentais de um processo tendente à rees-
truturação de créditos extrajudicial e à revitalização e recuperação da 
empresa, nestes casos com as devidas adaptações, são, em síntese, as 
seguintes:
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ORGANIZAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

Designação de técnicos e 
consultores externos e 
criação eventual de 
comité de 
acompanhamento

Assinatura de acordos de 
confidencialidade e 
realização de Due Diligence

Elaboração e 
apresentação do Plano de 
Reestruturação

Assinatura dos 
instrumentos contratuais e 

Execução supervisionada 
do Acordo de 
Reestruturação e 
instrumentos contratuais 
conexos

(*) Não só os processos de reestruturação, mas a generalidade dos demais processos que têm
por objectivo a viabilização da empresa percorrem quatro fases fundamentais, que se sucedem:
organização, negociação, apresentação de um plano e implementação do plano.

Sem pretender esgotar a matéria respetiva, vejamos a seguir, de 
forma mais individualizada, as principais especificidades de cada um 
dos instrumentos cujo principal objetivo é a viabilização da empresa.

4. A REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS

Sumariamente, podemos dizer que reestruturação de créditos sig-
nifica o processo mediante o qual uma empresa, ou grupo de empresas, 
enfrentando problemas decorrentes do volume de endividamento pe-
rante um ou mais credores e da pressão exercida para o cumprimento 
das suas obrigações, inicia os contactos com os seus principais credores, 
sobretudo instituições financeiras. Compreende, assim, um processo 
negocial extrajudicial entre o devedor (empresa ou grupo de empresas) 
e o credor (ou credores, designadamente um ou mais bancos), que, nor-
malmente, culmina com a celebração de um acordo de reestruturação 
entre as partes envolvidas (devedor, credor e terceiros garantes), cujo 
objeto é regular os termos e as condições da reestruturação do passivo 
do(s) devedor(es) perante o(s) credor(es).

Em conjunturas económicas desfavoráveis, como a atual, a rees-
truturação de créditos apresenta-se como medida necessária para a 
empresa prevenir ou regularizar a situação de incumprimento das suas 
obrigações. Com efeito, poderá representar o caminho necessário para a 
viabilidade da atividade empresarial, aumentando os níveis de solvência 
da empresa e a expectativa de recuperação futura, pelos credores, dos 
respetivos créditos (vencidos ou “em vias de”), para além de que, quando 
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aprovada e implementada pelos/junto dos principais credores, poderá 
evitar que a empresa sofra múltiplos processos judiciais de execução de 
créditos ou mesmo que venha a ser decretada a sua insolvência, dado 
que, com a reestruturação das dívidas, pode vir a ser desconfigurada 
a anterior “situação de insolvência” da empresa, continuando esta a 
exercer a sua atividade, com observância dos pressupostos e condições 
estabelecidos para a implementação da reestruturação de créditos.

Do antes dito resulta claro que a reestruturação de créditos, sendo 
um processo negocial, exige a participação efetiva dos representantes da 
empresa e, pelo menos, dos principais credores financeiros. Na verdade, 
normalmente, numa operação de reestruturação extrajudicial de cré- 
ditos é menos frequente a participação de outros credores da empresa, 
para além das instituições de crédito, nomeadamente a Administração 
Fiscal e os Serviços de Segurança Social, uma vez que, regra geral, o 
processo de reestruturação prevê o pagamento integral destes credores.

De realçar que, porque se trata de um processo negocial em que o 
comprometimento da empresa e o cumprimento efetivo e pontual das 
obrigações acordadas no âmbito da reestruturação são cruciais para o 
seu sucesso, a participação dos credores financeiros numa reestrutura-
ção de créditos é tão marcante que não raras vezes os mesmos tomam 
em consideração o comportamento da administração da empresa, no-
meadamente a gestão que exerceram até ali, a sua dinâmica e a cola-
boração no processo negocial de reestruturação, a fim de condicionarem 
a implementação da reestruturação à adoção de uma das seguintes 
alternativas: manter a administração em plenas funções; mantê-la com 
algumas restrições; reforçar a administração; substituí-la a prazo, ou 
decidir a sua imediata substituição.

Também não é frequente um processo de reestruturação envolver 
os trabalhadores da empresa, os quais também serão pagos na justa 
e exata medida dos seus créditos laborais. Só assim não acontecerá 
se, concomitantemente ou por consequência, o processo de reestrutu-
ração envolver também um processo de reestruturação empresarial, 
designadamente com encerramento de “uma parte” da empresa e o 
despedimento coletivo associado.

Sob a ótica da empresa, a reestruturação de créditos tem por prin-
cipais objetivos regularizar incumprimentos, atuais ou iminentes, de 
financiamentos bancários, por via da adoção de medidas que aliviem a 
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tesouraria e evitar eventual (obrigação de) apresentação à insolvência. 
Em suma, o que a empresa pretende é criar meios para manter a sua 
atividade e alcançar a sua recuperação.

Sob a ótica dos credores, a reestruturação de créditos tem por 
principais objetivos regularizar incumprimentos, acautelar a perceção 
(mesmo que futura) do seu crédito, o reforço das garantias, o controlo 
do cumprimento, pela empresa, das respetivas obrigações, ainda, no 
caso dos bancos, levantar provisões e imparidades. Em suma, o que os 
credores pretendem é a recuperação dos seus créditos.

Diga-se desde já que não existe uma única forma ou modelo de 
reestruturação; na prática, quanto maior o volume do endividamento, a 
complexidade dos contratos em curso, a existência de dívidas contraídas 
pela empresa com credores em sindicato, ou de dívidas contraídas pela 
empresa juntamente com outra(s) empresa(s) do mesmo grupo com um 
ou mais credores em sindicato, etc., maior a complexidade do modelo 
de reestruturação a implementar.

Não se pode olvidar que as opções de reestruturação e de orientação 
da empresa para um caminho de viabilidade são tanto mais difíceis 
quanto mais adiantada estiver a incapacidade da empresa para fazer 
face ao serviço da dívida, sendo mais fácil implementar planos de rees-
truturação quando as empresas ainda têm algum valor e apresentam 
alguma capacidade de resistência às contrariedades, motivo pelo qual 
as reestruturações realizadas extrajudicialmente apresentam uma 
maior taxa de sucesso do que as realizadas judicialmente.

De uma forma geral, as reestruturações de crédito têm como cerne 
vicissitudes relacionadas com os financiamentos em curso ou com a ne-
cessidade de obtenção de novos financiamentos. Com efeito, na vida útil 
de uma operação de financiamento podem ocorrer várias vicissitudes 
suscetíveis de impor a alteração ou modificação das obrigações assumi-
das, quer pelo aumento do risco de incumprimento das obrigações, quer 
pela necessidade de reforço ou de obtenção de novos financiamentos 
para conclusão de projetos em curso ou alívio de tesouraria. Não raras 
vezes, a necessidade de reestruturação dos financiamentos em curso 
e/ou de obtenção de novos decorre da verificação de uma ou mais das 
seguintes situações:

a) Atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, 
em consequência de aumento das taxas de juro, o que provoca o 
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aumento do esforço financeiro para pagamento das prestações 
e/ou diminuição dos rendimentos, em consequência de redução 
da rentabilidade económica da empresa;

b) Necessidades não programadas de mais recursos financeiros 
para desenvolvimento de novos projetos ou alteração dos já em 
curso, neste caso, nomeadamente, por redução da tesouraria e/ 
ou descontrolo dos investimentos projetados com base em deter-
minados financiamentos e/ou por necessidade de aumento dos 
investimentos para melhor rentabilização do projeto;

c) Alterações do mercado e/ou paralisação da atividade da empresa, 
que a impeçam de fazer face aos compromissos assumidos;

d) Perda das garantias associadas aos financiamentos ou redução 
substancial do seu valor, que determinam o incumprimento 
potencial dos contratos de financiamento e a quebra dos apoios 
financeiros.

A partir do diagnóstico que identifica as deficiências de curto, médio 
e longo prazo, decorrentes de dificuldades para obtenção de crédito, e do 
aumento sucessivo das necessidades, as empresas em reestruturação 
podem, por exemplo, precisar de novos financiamentos para fazer face 
às dívidas de curto prazo e para relançar o seu negócio, daí que possa 
ser necessário implementar um conjunto de ações.

No que diz respeito à maior parte das empresas ligadas ao setor 
imobiliário, é normal e frequente que o investimento seja sustentado, 
total ou parcialmente, na dívida bancária, atendendo ao valor elevado 
dos investimentos a realizar, quer seja para aquisição de imóveis, quer 
seja para financiar projetos de construção, reabilitação urbana ou de 
desenvolvimento imobiliário.

Com efeito, os bancos financiam os investimentos de natureza imo-
biliária (nas várias fases: promoção, aquisição, construção, reabilita-
ção), atentos ao retorno financeiro que os mesmos sejam suscetíveis de 
gerar, confiando nos projetos apresentados, mas na base de garantias 
reais (projetos/construções a desenvolver). Ocorrendo uma quebra no 
mercado imobiliário, torna-se mais difícil a estas empresas cumprir 
pontualmente as respetivas obrigações perante o banco e, bem assim, 
perante os respetivos fornecedores, empreiteiros, etc.

Daí que, na generalidade das reestruturações, nomeadamente com 
empresas que estejam a desenvolver projetos imobiliários, os bancos 
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credores estejam no centro de todo o processo, muitas vezes coligados 
(em sindicato bancário) para, dessa forma conjunta, encontrarem o modo 
de garantir o pagamento dos respetivos créditos e a manutenção do valor 
da garantia, acordando, por exemplo, com a empresa (ou grupo de em-
presas) a reestruturação dos financiamentos em curso, que inclua, por 
exemplo, o reforço dos financiamentos existentes para a conclusão dos 
projetos que vêm financiando (o que permite ao banco evitar o impacto 
da desvalorização do imóvel em construção que se encontra hipotecado 
para garantia de seu crédito), a concessão de um novo financiamento 
que permita liquidar (a totalidade ou parte dos) créditos vencidos, 
concedendo novas condições de pagamento com base na proposta de 
reestruturação e no plano de negócios que lhe serve de base.

De realçar que o acompanhamento de um processo de reestrutura-
ção de créditos deve focalizar as suas ações iniciais na realização de 
disponibilidades financeiras (fluxos de caixa/ tesouraria), que permitam 
cumprir, ainda que parcialmente, as obrigações vencidas.

Contudo, o sucesso ou insucesso de uma reestruturação também está 
ligado à capacidade ou incapacidade de a equipa que faz a “gestão” da 
reestruturação concluir de forma expedita quais as razões que determi-
naram o estado de crise em que a empresa se encontra, apontando os 
caminhos possíveis para a recuperação da saúde financeira da empresa 
e acertando no modelo de reestruturação escolhido.

Ao nível da reestruturação de créditos, em particular se implemen-
tada com instituições de crédito, existe um conjunto de matérias que 
constituem objeto de discussão entre as partes, e serão consideradas 
para definir o modelo de reestruturação a adotar, tais como:

a) Passivo a reestruturar: créditos que estarão envolvidos na rees-
truturação e respetiva natureza;

b) Capital: liquidação, redução (do montante de capital ainda não 
utilizado) ou reforço (aumento) do capital nos financiamentos 
em curso; concessão de novo financiamento;

c) Juros: reforço ou desagravamento do indexante (Euribor) e/ou 
do spread; periodicidade; capitalização;

d) Amortização antecipada: obrigatoriedade;
e) Afetação de receitas do devedor ao serviço da dívida: receitas a 

consignar para o efeito;
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f) Prazo: alteração ou prorrogação dos prazos para pagamento de 
capital e/ou juros (plano de reembolso); prorrogação do prazo de 
vencimento dos contratos de financiamento;

g) Carência: de capital e/ou de juros;
h) Robustecimento de declarações e garantias;
i) Obrigações específicas (não pecuniárias): definição de novas 

obrigações e monitorização de seu cumprimento pelas instituições 
credoras;

j) Condições: precedentes e subsequentes para se proceder e manter 
a reestruturação;

k) Cláusulas especiais de garantia: definição e restrições imputadas 
ao(s) devedor(es) e garante(s);

l) Garantias: reforço de garantias reais e/ou pessoais, pelo devedor 
ou por terceiro e fiscalidade associada; manutenção das garantias 
existentes; no caso de credores em sindicato, definição da partilha 
entre os credores (em paridade e na proporção);

m) Resolução e vencimento antecipado: definição das causas espe-
ciais de resolução e de vencimento antecipado dos financiamen-
tos, das garantias e do próprio acordo de reestruturação;

n) Liquidação: total ou parcial de alguns dos financiamentos com 
disponibilidade monetária ou por via de dação em cumprimento 
(neste caso, com ou sem atribuição de opção de compra e/ou de 
direito de preferência);

o) Acordos conexos: por exemplo, acordo escrow; acordo sobre mo-
vimentação de conta, etc;

p) Solidariedade: entre devedores e entre o devedor e o garante;
q) Sub-rogação;
r) Transmissão / assunção de dívida (desoneração ou não do devedor 

anterior);
s) Cessão de crédito;
t) Cessão de posição contratual;
u) Lease back;
v) Fiscalidade associada;
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w) No caso de credores em sindicato, agenciamento e regras de 
sindicação, etc.

Com base no acordo das partes quanto às matérias envolvidas na 
reestruturação, na verificação das necessidades da empresa e na análise 
de risco de crédito efetuada pelo credor (neste momento, com maior 
rigor), podem ser implementados modelos de reestruturação de créditos 
que tenham por objetivo uma ou alguma das seguintes finalidades:

a) Consolidação individual ou grupada (empresas em relação de gru-
po) do passivo existente, integrando-o num único financiamento 
de reestruturação de créditos, com ou sem novação, prevendo-se 
um único e novo plano de reembolso para as dívidas consolidadas: 
compreende manutenção ou alteração quantitativa do passivo 
elencado (por cumprimento parcial, perdão parcial, etc.) e altera-
ção nas condições do passivo elencado (por via de estabelecimento 
de novo plano de pagamento, alteração ou prorrogação de prazos, 
atribuição de períodos de carência no reembolso do capital e/ou 
de juros);

b) Alteração individualizada do(s) financiamento(s) em curso, quan-
to: ao reforço ou redução de capital; às condições financeiras; ao 
prazo do(s) financiamento(s), etc.

c) Concessão de novos financiamentos para liquidação de responsa-
bilidades vencidas ou para o atendimento de outras necessidades;

d) Liquidação parcial de responsabilidades com disponibilidade 
obtida por novo financiamento e/ou por via de dação em cum-
primento;

e) Prestação de novas garantias;
f) Reescalonamento de dívidas e de garantias; etc.
O antes exposto pode ser sintetizado no seguinte quadro:
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• NPL’s!

• IMPARIDADES!

CREDOR (es) INTERESSADO (s) DEVEDOR (es) INTERESSADO (s)CAPITAL JUROS

CONTRATO  

• AUMENTO DOS PRAZOS

• ALTERAÇÃO DAS TAXAS

• PERDÃO DE DÍVIDA

• GARANTIAS ADICIONAIS

• PAGAMENTO PARCIAL

• NOVAS CONDIÇÕES

ALTERAÇÃO DO 
CONTRATO

CONSOLIDAÇÃO 
DE CRÉDITOS

REFORÇO DE 
GARANTIAS

LIQUIDAÇÃO PARCIAL

“NOVA” ESTRUTURA CONTRATUAL

• Valor €

• Valor €

(+ -)

OBJECTO / MONTANTES

PRAZOS / CARÊNCIA

TAXAS / ENCARGOS

DENÚNCIA / RESOLUÇÃO

TIPO DE GARANTIAS

• PAGAMENTO?

• INSOLVÊNCIA?

Efetivamente, não há uma única forma de se reestruturar os crédi-
tos da empresa. A reestruturação de créditos reveste formas e níveis 
de complexidade diversos, sendo certo que, qualquer que venha a ser 
a forma a adotar, deve ter sempre por fim garantir a solvabilidade da 
empresa e reforçar a expectativa de perceção pelo credor do respetivo 
crédito.

Assim sendo, não há um modelo único, nem mesmo legal, para se 
implementar uma reestruturação de créditos; o essencial é que o mo-
delo adotado seja adequado às necessidades e dificuldades verificadas. 
Assim, tudo vai depender da finalidade(s) pretendida(s) alcançar com 
a reestruturação a implementar.

Tendo em consideração que a reestruturação de créditos tem sempre 
por pressuposto o robustecimento de declarações e de obrigações espe-
cíficas e a verificação e cumprimento pela empresa de determinadas 
condições precedentes e subsequentes, apesar de não ser obrigatório, 
em termos contratuais, é aconselhável a celebração um acordo de rees-
truturação de créditos, ao abrigo do princípio da liberdade contratual 
plasmado no art. 405.º, n.º 1, do Código Civil. 

Concomitantemente ao mesmo, conforme o modelo de reestrutu-
ração a implementar e a natureza e especificidade das garantias a 
prestar, poderão/deverão ser celebrados, por instrumentos autónomos, 
os instrumentos de alteração e/ou aditamento dos contratos de finan-
ciamento em curso que venham a ser abrangidos pela reestruturação, 
os novos contratos de financiamento, os contratos de garantia conexos, 
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os acordos conexos e bem assim emitidas as declarações e outorgadas 
as procurações conexas com os referidos instrumentos.

Nos acordos de reestruturação de créditos a celebrar, e sem prejuízo 
da celebração dos instrumentos autónomos com ele conexos, devem/
podem ser incluídas cláusulas para fixar o seguinte:

a) Objeto (onde também deverá estar especificado o passivo a rees-
truturar / créditos englobados na reestruturação);

b) Natureza da reestruturação (se atua como novação ou não dos 
contratos de financiamento);

c) Efeitos da reestruturação;
d) Prazo da reestruturação;
e) Declarações;
f) Condições/pressupostos da reestruturação (condições precedentes 

e condições subsequentes);
g) Obrigações específicas impostas ao devedor;
h) Se for o caso, forma (s) de extinção de parte das dívidas existentes 

(por exemplo, por meio de dação em cumprimento; reembolso an-
tecipado de parte dos valores utilizados, mas ainda não vencidos 
e em dívida; compensação, etc.);

i) Forma de reestruturação dos créditos englobados (conforme o 
caso, da totalidade ou dos remanescentes, após liquidação);

j) Alterações e/ou aditamentos aos contratos de financiamento em 
curso englobados na reestruturação;

k) Cláusulas especiais de garantia;
l) Reforço de garantias reais e ou pessoais (especificação das novas 

garantias);
m) Incumprimento das obrigações vinculadas à reestruturação: 

causas especiais de, e efeitos do incumprimento (no âmbito da 
própria reestruturação e dos contratos de financiamento conexos; 
efeitos do incumprimento das obrigações nos contratos de finan-
ciamento reestruturados, quer no âmbito do contrato incumprido, 
quer dos demais financiamentos envolvidos na reestruturação);

n) Cláusula penal (relativa ao incumprimento do acordo);
o) Resolução e antecipação do vencimento;
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p) Encargos e despesas com a reestruturação (responsabilidade 
por);

q) Comunicações; etc.
Regra geral, para além das cláusulas gerais comuns à generalidade 

dos acordos de reestruturação de créditos, de igual modo, são incluídas 
cláusulas especiais de garantia e segurança, que atuam como reforço 
das garantias reais e/ou pessoais prestadas aos contratos de financia-
mento e do cumprimento do acordo de reestruturação, de entre as quais 
destacamos as seguintes:

a) Cross Default – tem por objetivo funcionar como meio compulsó-
rio de cumprimento pontual das obrigações do devedor e evitar 
que qualquer incumprimento num contrato possa vir a afetar 
o cumprimento dos demais contratos; assim, qualquer eventual 
incumprimento ou outra falta contratual praticada pelo devedor 
(event of default), em qualquer contrato por si celebrado (só com 
o credor; também com outros credores financeiros da empresa), 
repercute-se tanto no contrato sobre o qual o incumprimento ou a 
falta se verificou quanto nos demais contratos, independentemen-
te de sobre estes ter ou não ocorrido alguma falta, determinando 
o cumprimento antecipado das obrigações inerentes a todos os 
contratos;

b) Ownership – a sua função é impor ao devedor e/ou o garante, 
enquanto titular de determinada participação social no capital da 
empresa(s) devedora(s) à data da reestruturação, a manutenção 
da respetiva participação. Eventualmente, a cláusula poderá ser 
mitigada, admitindo-se a alteração da participação desde que a 
empresa se mantenha dentro do mesmo grupo económico ou que 
o beneficiário efetivo da empresa se mantenha.

c) Negative Pledge – o seu objetivo é limitar o exercício do direito 
de livre oneração e alienação dos respetivos bens pelo devedor 
e pelo garante. Por meio desta cláusula o devedor e o garante 
obrigam-se a não onerar, ou prometer onerar, o seu património, 
ou parte dele, com outras garantias, para além das existentes 
no momento da reestruturação de créditos, e a não alienar ou 
prometer alienar os seus bens, nomeadamente os objeto de ga-
rantia e os que vierem a ser especificados na reestruturação. Sem 
prejuízo de outras penalizações convencionadas, geralmente a 
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violação da cláusula é sancionada com o vencimento antecipado 
dos financiamentos envolvidos na reestruturação e de incumpri-
mento do próprio acordo de reestruturação;

d) Pari Passu – o seu objetivo é impor ao devedor a obrigação de 
conferir, sempre que possível, aos credores envolvidos na rees-
truturação, privilégios já concedidos a outros credores, e veda 
ao devedor constituir quaisquer preferências, ou preferências 
mais altas, a favor de outros credores, sobre os bens entregues 
em garantia e existentes na data da reestruturação. Ou seja, 
impede o devedor de privilegiar outros credores em matéria de 
garantia, a fim de manter o mesmo estatuto dos créditos envol-
vidos na reestruturação, aquando da sua realização. Objetiva, 
assim, estabelecer uma igualdade de crédito e de garantia entre 
todos os credores e, na hipótese de virem a ser contraídas outras 
obrigações creditícias, a conferir iguais direitos de pagamento 
a todos os credores e a manter o mesmo nível de preferência do 
conferido pelo contrato de reestruturação, ao pagamento dos 
créditos decorrentes dos demais contratos;

e) Stand-still – o seu objetivo é restringir ou mesmo impedir a 
realização de determinados atos pelo devedor. Por meio desta 
cláusula o devedor obriga-se, por um determinado período de 
tempo, normalmente o da duração do acordo de reestruturação 
de créditos, a abster-se de um determinado comportamento e, 
desde que o contrato assim permita, na hipótese de, direta ou 
indiretamente, pretender realizar o comportamento, pedir prévia 
e expressa autorização ao(s) credor(es) para o efeito. Normal-
mente, a concessão pelo credor da autorização ao devedor para 
a realização do comportamento sujeito à restrição é submetida à 
obrigação de este proceder ao reembolso antecipado do emprés-
timo, proporcional à vantagem que vier a auferir pela prática 
do comportamento autorizado. O objetivo desta cláusula é dar 
ao credor alguma proteção quanto ao reembolso do crédito a que 
tem direito, na medida em que o devedor for celebrando negó-
cios que gerem entradas de capital. Como exemplos de atos que 
carecem do prévio consentimento do credor podem ser referidos 
a constituição de novas garantias sobre património da empresa 
ou de garante, a realização de reembolsos antecipados a outros 
credores (que pode ficar dependente de idêntico procedimento 
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em relação ao crédito do credor beneficiário da cláusula) ou a 
alteração de contratos de exploração de atividades em que a 
empresa seja parte.

Sinteticamente, as cláusulas de garantia a serem observadas num 
Acordo de Reestruturação e os modelos possíveis de reestruturação, 
antes referidos, são os seguintes:

“NOVA” ESTRUTURA CONTRATUAL

Alteração das condições de financiamento (prazos, taxas, garantias, etc).

Consolidação de créditos individuais e/ou grupados (não novação).

Concentração de responsabilidades (solidariedade).

Reescalonamento das dívidas (planos de pagamento).

Reforço de financiamento e/ou novas garantias (grau de cobertura).

Liquidação parcial das dívidas ( dação em pagamento).

CLÁUSULAS ESPECIAIS DE 
GARANTIA

GARANTIAS PESSOAIS GARANTIAS REAIS

CROSS DEFAULT / OWNERSHIP / NEGATIVE PLEDGE / PARI PASSU /

STAND STILL / VENCIMENTO ANTECIPADO / REGIME DA SOLIDARIEDADE

EXCLUSÃO DA NOVAÇÃO / GARANTIAS ESPECÍFICAS/ NOVA TITULAÇÃO

CREDOR( ES) INTERESSADOS DEVEDOR (ES) INTERESSADOS

DUE DILIGENCE SOCIETÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL         JURÍDICA

Por fim, importa ainda chamar a atenção para o facto de a imple-
mentação de uma reestruturação de créditos apresentar alguns pontos 
críticos, pelo que suscita ponderação prévia e a adoção de certas cau-
telas a fim de evitar contingências futuras. Entre os principais pontos 
críticos que exigem decisão prévia quanto ao modelo de reestruturação 
a adotar, destacamos: novação e garantias preexistentes, fiscalidade 
aplicável e existência de dívidas à Segurança Social.

O tema da novação tem relevância, especialmente sob a ótica das 
garantias preexistentes. Com efeito, se não forem tomadas algumas 
cautelas, as garantias acessórias aos financiamentos reestruturados 
podem vir a ser extintas.

Dispõe o artigo 857.° do Código Civil que se dá novação quando o 
devedor contrai perante o credor uma nova obrigação em substituição 
da antiga e o artigo 859.° do mesmo Código que “a vontade de contrair 
a nova obrigação em substituição da anterior deve ser expressamente 
manifestada.”.

Considerando que a constituição da nova obrigação leva à extinção 
da primitiva obrigação, com esta extinguir-se-ão também as garantias 
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(pessoais ou reais) que asseguravam o seu cumprimento, quer se trate 
de garantias prestadas por terceiro, quer as dadas pelo próprio devedor 
ou resultantes da própria lei, uma vez que as garantias, por serem 
acessórias, seguem o destino da obrigação principal.

A reestruturação de créditos pode não significar a constituição 
de novas obrigações, podendo, por exemplo, estruturar-se através do 
reforço de garantias e/ou da “mera” modificação das condições de um 
financiamento existente, que se mantém, embora com características 
(prazo e forma de pagamento) diferentes, acompanhada do pagamento 
total ou parcial dos juros vencidos ou do reforço de garantias.

Por outro lado, a reestruturação de créditos pode implicar uma 
novação objetiva da obrigação, por meio da qual, de forma expressa 
ou não, as partes extinguem a obrigação anterior, que pode estar em 
mora ou já incumprida, mediante a criação de uma nova obrigação em 
substituição daquela, o que pode ocorrer, por exemplo, no caso de con-
solidação/concentração de diversas dívidas num novo e único contrato, 
com prazo próprio, com novo plano de pagamento e novas condições 
financeiras, sem que o mesmo seja estruturado como mera reestrutura-
ção de dívidas, com a intervenção de todos os terceiros garantes e com 
a manifestação expressa das partes de que não pretendem constituir 
novas obrigações.

Com efeito, e sem prejuízo de a lei expressamente referir que a 
vontade de contrair a nova obrigação em substituição da anterior deve 
ser expressamente manifestada (artigos 857.° a 862.° do Código Civil), 
é questionável se a ausência de manifestação expressa protege o efeito 
pretendido pelas partes (novação ou não novação). Assim, entendemos 
que, num acordo de reestruturação, a manifestação da vontade em 
relação a esta matéria deve ser sempre expressa.

Alerte-se que a não novação deve constituir regra essencial numa 
reestruturação, até para que as garantias anteriormente prestadas se 
mantenham, uma vez que a novação importa a extinção das garantias 
acessórias aos financiamentos objeto de reestruturação (artigo 861.º 
do Código Civil). E esta pode ser uma opção necessária para a reestru-
turação se, por exemplo, tiverem sido constituídos ónus posteriores à 
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garantia inicialmente prestada (por exemplo, uma penhora registada 
depois de uma hipoteca). 

Ainda, porque como com a novação o credor perde as garantias 
anteriormente constituídas ao seu favor, caso no designado “período 
de suspeição”, à luz do CIRE, venha a ser declarada a insolvência da 
empresa, o credor pode ver a sua posição fragilizada por ter perdido as 
garantias antigas que poderiam já estar “protegidas” face à insolvência 
(por interpretação dos artigos 97.º, 120.º e 121.º do CIRE). A perda das 
garantias poderá salvaguardar-se, também, como adiante se verá, no 
Processo Especial de Revitalização (PER).

Pode, contudo, excecionalmente, suceder que as partes, não obs-
tante quererem constituir uma nova obrigação, pretendam manter a 
favor do novo crédito as garantias que asseguravam o cumprimento 
do anterior, situação salvaguardada pelo disposto no artigo 861.° do 
Código Civil, que prevê a possibilidade de manutenção das garantias 
anteriores prestadas, desde que haja menção expressa nesse sentido.

No caso de as garantias terem sido prestadas por terceiros, exige-
-se, também, reserva expressa deste nesse sentido, podendo a mesma 
constar do documento constitutivo da primitiva obrigação ou da própria 
garantia.

No entanto, atendendo à natureza da operação a contratar (por ex., 
Contrato de Reestruturação Grupado, cujos devedores/titulares serão 
diferentes, normalmente com a previsão de responsabilidade solidária), 
assim como à imputação da dívida, tem de se avaliar a melhor forma 
de se processar a reestruturação, considerando, ainda, os contratos 
de financiamento anteriormente celebrados, assim como o âmbito das 
garantias, então, prestadas.

Outro ponto crítico numa reestruturação é a análise da fiscalidade 
aplicável. Quanto a este aspeto, importa chamar a atenção para o se-
guinte: a concessão de novos financiamentos, incluindo no conceito o 
reforço de financiamentos em curso, a prorrogação do prazo dos finan-
ciamentos em curso e a constituição de garantias sem que se verifique os 
requisitos de simultaneidade e acessoriedade estão sujeitos ao imposto 
do selo (respetivamente, Verbas 17 e 10 da TGIS), salvo se o responsável 
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pelo encargo beneficiar de alguma isenção prevista na lei. Ainda, no 
caso das dações em cumprimento de imóveis, estão sujeitas não só ao 
imposto do selo, bem como ao imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas (IMT), salvo isenção legalmente prevista2.

Quanto às novas garantias, não estarão sujeitas ao imposto do selo 
se forem constituídas acessória e concomitantemente aos novos finan-
ciamentos, sendo certo que, no caso de este ser reforço a financiamento 
em curso, deve ficar bem claro no instrumento de constituição da ga-
rantia que a mesma serve, apenas, para garantia do reforço concedido 
na mesma data, sob pena de incidir imposto do selo. Se as garantias 
não forem acessórias e concomitantes à contratação das responsabili-
dades garantidas, deve ter-se em atenção o valor a atribuir às mesmas, 
podendo, inclusive, ser mais vantajoso que as mesmas sejam genéricas 
para alcançar as diversas responsabilidades já assumidas e a assumir. 

O último ponto crítico que realçamos, existência de dívidas à Segu-
rança Social, tem relevância quando, no âmbito da reestruturação, for 
concedido novo financiamento, a médio ou longo prazos, em montante 
superior a € 50.000,00 (cinquenta mil euros), incluindo-se no conceito 
o reforço dos financiamentos em curso.

Com efeito, por força do n.º 4 do art. 198.º do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado 
pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, no caso de vir a ser concedido 
crédito a médio ou a longo prazos em valor superior a € 50.000,00 (cin- 
quenta mil euros), as instituições de crédito estão obrigadas a exigir que 
a empresa, cujas dívidas irão ser reestruturadas, apresente declaração 
comprovativa da sua situação contributiva perante a segurança social. 
Se da declaração resultar a existência de dívida à segurança social, as 
instituições de crédito estão obrigadas a reter o montante em débito, 
até ao limite de 25 % do valor do financiamento a conceder, sob pena 
de terem as mesmas de pagar ao IGFSS, I. P., o valor que não foi re-
tido, acrescido dos respetivos juros legais, ficando por esta obrigação 
solidariamente responsáveis os administradores, gerentes, gestores ou 
equivalentes da entidade faltosa” (n.º 6 do referido art. 198.º).

2 - Por exemplo: conforme previsto no art. 66.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as Coo-
perativas beneficiam de isenção de imposto do selo, quando este for encargo seu; já o art. 8.º 
do Código do IMT isenta as instituições de crédito do IMT, no caso de receberem imóvel para 
pagamento de dívida vencida, conforme o tempo em que a mesma já esteja vencida e finalidade 
e/ou natureza do imóvel que adquirir por via da dação.
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Assim, verificando-se a hipótese antes descrita, e de forma a que o 
financiamento atenda às necessidades da empresa, deverá ser incluído 
montante correspondente ao da retenção a efetuar.

Sendo indiscutível que, no caso de financiamento sob a forma de 
mútuo, o regime antes exposto seja obrigatoriamente aplicável, questão 
interessante se coloca no caso de o financiamento ocorrer sob a forma 
de abertura de crédito. Com efeito, neste tipo de financiamento o fi-
nanciador “abre um crédito a favor do tomador do crédito”, crédito este 
que pode vir a ser utilizado ou não por este, ou seja, pela contratação, 
o devedor adquire apenas a possibilidade de vir a utilizar o crédito. Na 
prática, nestes financiamentos, o montante de crédito aberto é utilizado 
por tranches, gradativamente, na medida em que a empresa necessite do 
crédito para atender às suas necessidades e desde que esteja a cumprir 
as condições contratualmente estabelecidas. Dito isto, pode ocorrer a 
hipótese de o crédito aberto não vir a ser sequer utilizado, ou de vir a 
ser utilizado apenas parcialmente.

Assim, à partida, e em sentido estrito, não podemos dizer que na 
abertura de crédito se verifique uma concessão de crédito propriamente 
dita, mas sim uma disponibilização de crédito (mero direito ao crédito). 
Com efeito, as situações são distintas, pois, enquanto na primeira o 
credor já esgotou a sua obrigação de entrega do montante contratado 
e, por isso, adquiriu um direito de crédito sobre o devedor (daí porque é 
credor) e, por outro, o devedor já se beneficiou do montante contratado e 
assumiu uma obrigação de pagar os montantes recebidos, na segunda, o 
crédito é mera expectativa, uma vez que ainda não existe. De facto, em 
sentido estrito, a concessão de crédito pressupõe entrega de montante.

Nos estritos termos do referido art. 198.º do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, a exigência 
da declaração e de retenção de determinado montante pela instituição 
de crédito aparece associada às seguintes expressões: “financiamentos a 
médio e longo prazos” e “concedidos”. Como vimos, no caso da abertura 
de crédito, é aberto um crédito a favor da empresa, até determinado 
limite máximo, sem qualquer certeza de sua utilização, mesmo que 
parcial. Se entendermos que a obrigação de retenção se esgota no mo-
mento da contratualização do financiamento, e que tal está vinculada 
à existência de crédito, o que exige a sua efetiva entrega ao devedor, 
a obrigação só existirá se, neste momento, houver disponibilização de 
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montante, devendo o percentual de 25% ser considerado sobre este. A 
partir daí, na entrega das sucessivas tranches, parece que a instituição 
de crédito está dispensada da obrigação de retenção.

Em suma, os pontos críticos de uma Reestruturação de Créditos 
são os seguintes:

PONTOS CRÍTICOS:

 Novação [ART. 857.º ss CC]
- Principais problemas: existência de ónus posteriores à garantia inicial e “período de suspeição” 

à luz do CIRE, caso venha a ser declarada a insolvência da empresa (por interpretação dos arts. 
97.º, 120.º e 121.º do CIRE).

 Fiscalidade
- Concessão de novos fi nanciamentos (incluindo reforço), prorrogação do prazo dos fi nanciamentos 

em curso e a constituição de garantias sem que se verifi que os requisitos de simultaneidade 
e acessoriedade.

 Existência de dívidas à Segurança Social
- Concessão de novo fi nanciamento, a médio ou a longo prazos, em montante superior a € 50.000,00 

(n.ºs 4 e 6 do art. 198.º do CRCSPSS): instituições de crédito obrigadas a exigir declaração da 
situação contributiva da empresa perante a SS. Havendo dívida, obrigação de retenção obriga-
tória do montante do fi nanciamento, até ao limite de 25% do seu valor.

Por fim, importa realçar que as cláusulas, condições e cautelas an-
tes descritas, a considerar num acordo de reestruturação de créditos, 
podem, e muitas vezes assim será, ser implementadas e incorporadas, 
com as devidas adaptações, no âmbito de um acordo obtido no bojo de 
um processo extrajudicial de recuperação de empresas (RERE), de um 
processo especial de viabilização de empresa (PEVE), de um plano de 
revitalização aprovado num processo de revitalização (PER) ou de um 
plano de recuperação aprovado num processo de insolvência, a seguir 
descritos.

5. REGIME EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS – RERE

5.1. Considerações iniciais

Na sequência da Resolução do Conselh o de Ministros n.º 42/2016, 
de 18 de agosto, o Governo aprovou o Programa Capitalizar, que, entre 
várias medidas, levou à apresentação à Assembleia da República da 
Proposta de Lei n.º 84/XIII, que criou o Regime Extrajudicial de Recu-
peração de Empresas (RERE).

O RERE veio, posteriormente, a ser introduzido no nosso ordena-
mento juridico interno pela Lei 8/2018, de 2 de Março, que revogou o 
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Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto, diploma que regulava o Siste-
ma de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (“SIREVE”), e 
entrou em vigor a 3 de março de 2018, consubstanciando, assim, uma 
das medidas integradas no Programa Capitalizar, na área da reestru-
turação empresarial.

O RERE, enquanto instrumento extrajudicial de recuperação, cons-
titui um regime que se mostra adequado a fazer face aos problemas eco-
nómicos das empresas e encontra-se apto a responder aos desafios que 
motivaram a sua criação e integração no nosso ordenamento jurídico.

Objetivamente, o RERE é caracterizado como um instrumento 
extrajudicial que visa promover a reestruturação das empresas, per-
mitindo que estas negoceiem com um ou mais dos seus credores (que 
representem no mínimo 15% dos créditos não subordinados), com o 
propósito de celebrar um acordo de reestruturação empresarial com 
vista à sua viabilização e manutenção da atividade.

Nos termos do art. 3. º do RERE, podem recorrer a este regime as 
entidades referenciadas nas alíneas a) a h) do nº 1 do art.º 2.º do 
CIRE, com exceção das pessoas singulares que não sejam titulares de 
empresas e que estejam em situação económica difícil ou em situação 
de insolvência iminente.

Considera-se em situação económica difícil ou em situação de in-
solvência iminente, para aquele efeito, a empresa que não consegue 
cumprir pontualmente as suas obrigações, designadamente por falta de 
liquidez, ou por não conseguir obter crédito (n.º 3 do art.º 17-B do CIRE).

Ao contrário do PER (Processo Especial de Revitalização), o RERE 
é um procedimento de natureza exclusivamente extrajudicial e de uti-
lização voluntária, uma vez que não tem qualquer tramitação judicial 
e a participação nas negociações e no acordo de reestruturação é livre, 
podendo a empresa, para o efeito, convocar todos ou apenas alguns 
dos seus credores, sem prejuízo de posteriormente poderem aderir às 
negociações outros credores que não tenham inicialmente subscrito o 
protocolo de negociação.

Existem, no entanto, derrogações a este princípio, designadamente 
nas situações em que a Segurança Social, a Autoridade Tributária e/ou 
os trabalhadores são titulares de créditos sobre a empresa e, como tal, 
são obrigatoriamente informados do depósito do protocolo de negociação 
e do seu conteúdo e chamados a intervir nas negociações a realizar no 
âmbito do RERE (art.º 4º e n.º 3 do art.º 14º da Lei 8/2018).
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As negociações e o protocolo de negociação são, em regra, confiden-
ciais, exceto se as partes acordarem na sua publicidade (art.º 8.º da Lei 
8/2018), sendo que este princípio de confidencialidade proporciona, aos 
intervenientes no RERE um ambiente de confiança e discrição mais 
favorável às negociações, afastando o estigma social associado ao PER 
e à aprovação de um plano de recuperação no âmbito do processo de 
insolvência.

Pelo que, esquematicamente, as características essenciais do RERE 
podem ser representadas da seguinte forma:

REGIME EXTRAJUDICIAL DE 
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

VOLUNTÁRIO CONFIDENCIALEXTRAJUDICIAL

Decorre junto da Conservatória do
Registo Comercial

As negociações, o protocolo de
negociação e o acordo de
reestruturação são confidenciais

Em regra é confidencial, excepto se
for acordado pelas partes a sua
publicidade no todo ou parte

Vincula apenas os credores que
aderirem às negociações

Possibilidade de adesão a qualquer
momento enquanto perdurarem as
negociações

Possibilidade de requerer a
homologação judicial do acordo
alcançado nos termos do artº 17-I
do CIRE

Autoridade Tributária

Instituto de Segurança Social

Trabalhadores

EXCEPÇÃO

5.2. Procedimento: protocolo, registo na CRC e negocia-
ções 

A iniciativa de recurso ao RERE é exclusiva da empresa devedora, a 
qual deve contar com a adesão de credores que representem pelo menos 
15% dos créditos não subordinados daquela. 

O processo negocial inicia-se com a celebração de um protocolo de 
negociação entre a empresa devedora e os credores que a ele queiram 
aderir e com a promoção do respetivo depósito na Conservatória do Re-
gisto Comercial competente, o qual poderá ser promovido pela empresa 
devedora ou por qualquer credor (art.º 6º da Lei 8/2018).
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O protocolo é reduzido a escrito, num único documento com o re-
conhecimento das assinaturas das partes, sendo o respetivo conteúdo 
livremente definido por estas.

Sem prejuízo de o conteúdo do protocolo de negociação poder ser 
definido livremente pelas partes, este tem, obrigatoriamente, de conter, 
pelo menos, os elementos previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei 8/2018, 
designadamente: a identificação das partes, o passivo total do devedor 
e a convenção quanto ao prazo máximo das negociações. 

As medidas incluídas no protocolo de negociação podem contemplar 
todos ou apenas parte dos créditos detidos pelos credores e incluir os 
termos da reestruturação da atividade económica e/ou do passivo, rees-
truturação societária ou os termos de novos financiamentos e garantias. 

O protocolo deve, ainda, ser acompanhado, pelo menos, pelos docu-
mentos previstos no n.º 3 do artigo 7.º da Lei 8/2018, nomeadamente 
da certidão de registo comercial do devedor ou do código de acesso à 
mesma e dos documentos de prestação de contas do devedor, relativos 
aos três últimos exercícios.

Caso não haja sido nomeado previamente, designadamente no proto-
colo de negociação, o devedor pode solicitar, no decurso das negociações, 
a nomeação de um mediador de recuperação de empresas, nos termos 
do respetivo regime jurídico.

Os credores podem, ainda, no decurso das negociações, designar 
um credor líder que será o interlocutor preferencial dos credores no 
contacto com o devedor, ou mais do que um credor líder, na medida em 
que os credores considerem que a tutela dos seus interesses justifica 
essa pluralidade; e acordar na nomeação de um comité de credores, 
para acompanhar a atividade do devedor no decurso das negociações 
e assessorar o credor líder na interligação com o devedor, devendo as 
funções específicas deste comité de credores ser acordado entre as partes 
(arts 14.º e 15.º da Lei nº 8/2018).

O prazo máximo das negociações é de três meses, contados desde 
o depósito do protocolo de negociação na Conservatória do Registo 
Comercial, incluindo eventuais prorrogações.

Durante o prazo das negociações qualquer credor pode aderir ao 
protocolo de negociação mediante uma declaração de adesão, sendo que 
o credor que pretenda aderir posteriormente ao protocolo de negociação 
terá que aderir integralmente ao conteúdo do mesmo. 
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Eventuais alterações ao protocolo de negociação só são admissíveis 
com o consentimento expresso de todas as partes que o subscreveram 
inicialmente e das que posteriormente a ele tenham aderido (n.º 7 do 
art. 7.º da Lei n.º 8/2018).

As negociações e o conteúdo do respetivo protocolo são, em regra, con-
fidenciais, salvo acordo das partes ou disposição legal em contrário. No 
entanto, como já referimos, a Segurança Social, a Autoridade Tributária 
e os trabalhadores, quando credores do devedor, são, obrigatoriamente, 
informados do depósito do protocolo de negociação e do seu conteúdo. 

Importa referir, por um lado, que o depósito do protocolo de nego-
ciação junto da Conservatória do Registo Comercial competente, nos 
termos antes expostos, tem como efeitos mais relevantes:

a) a suspensão das ações de cobrança coerciva e dos processos de 
execução requeridos por credores que tenham aderido às nego-
ciações (art. 11º, n.º 1, da Lei 8/2018);

b) a suspensão do processo de insolvência que tenha sido requerido 
por credor que tenha aderido às negociações, desde que esta ainda 
não tenha sido declarada (art. 11º, n.º 1, da Lei 8/2018);  

c) o impedimento de os prestadores de serviços essenciais interrom-
perem os fornecimentos por dívidas relativas a serviços prestados 
em momento anterior ao depósito do protocolo de negociações;

d) caso no decurso das negociações a empresa entre em situação 
de insolvência atual, a contagem do prazo para a sua apresen-
tação à insolvência iniciar-se, apenas, após o encerramento das 
negociações.

Por outro lado, com o depósito do protocolo de negociações a empresa 
fica obrigada a manter o curso normal da sua atividade e a não praticar 
atos de especial relevo, conforme definidos nos n.ºs 2 e 3 do art. 161.º 
do CIRE3, exceto se o protocolo de negociação permitir a sua prática 

3 - Art. 161.º do CIRE: “2- Na qualificação de um acto como de especial relevo atende-se aos 
riscos envolvidos e às suas repercussões sobre a tramitação ulterior do processo, às perspectivas 
de satisfação dos credores da insolvência e à susceptibilidade de recuperação da empresa.
3 - Constituem, designadamente, actos de especial relevo:
a) A venda da empresa, de estabelecimentos ou da totalidade das existências;
b) A alienação de bens necessários à continuação da exploração da empresa, anteriormente ao 
respectivo encerramento;
c) A alienação de participações noutras sociedades destinadas a garantir o estabelecimento com 
estas de uma relação duradoura;
d) A aquisição de imóveis;
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ou, caso aquele não tenha qualquer previsão relativamente a esta ma-
téria, se os mesmos forem autorizados por todos os credores, direta ou 
indiretamente, através do comité de credores (art. 9.º da Lei nº 8/2018). 

Por último, se após o depósito do protocolo a empresa entrar em 
situação de insolvência, o prazo para apresentação à insolvência é de 
30 dias após o encerramento das negociações. 

No decurso das negociações, compete à empresa devedora a apresen-
tação do diagnóstico económico e financeiro que permita aos credores 
conhecer os pressupostos nos quais se baseia o acordo de reestrutura-
ção, podendo para o efeito recorrer à ferramenta de autodiagnóstico 
financeiro disponibilizada pelo IAPMEI, o MAP (Mecanismos de Alerta 
Precoce) que se encontra disponível em www.iapmei.pt . 

A empresa devedora, caso não o tenha feito antes, pode também 
requerer junto do IAPMEI, em qualquer fase do processo de negociação, 
a nomeação de um mediador de recuperação de empresas, nos termos 
do respetivo estatuto. Cumpre realçar que a intervenção do Mediador 
de Recuperação de Empresas é facultativa.

O processo negocial encerra, entre outros, pelos seguintes motivos 
(n.º 1 do art. 16.º da Lei nº 8/2018): 

a) Com o depósito do acordo de reestruturação na Conservatória 
do Registo Comercial;

b) Com o depósito de declaração de que não existem condições para 
prosseguir com as negociações;

ou
c) Após o término do prazo para que o acordo seja submetido a 

registo.
Ao abrigo do art.º 18, n.º 2, da Lei nº 8/2018, concluídas as negocia-

ções, inexiste qualquer impedimento de serem celebrados novos acordos, 
com os mesmos ou com outros credores, desde que não violem os termos 
específicos do acordo anteriormente celebrado por via do RERE.

A natureza, conteúdo e efeitos do protocolo de negociação pode assim 
ser retratado da seguinte forma:

e) A celebração de novos contratos de execução duradoura;
f) A assunção de obrigações de terceiros e a constituição de garantias;
g) A alienação de qualquer bem da empresa por preço igual ou superior a (euro) 10 000 e que 
represente, pelo menos, 10% do valor da massa insolvente, tal como existente à data da declaração 
da insolvência, salvo se se tratar de bens do activo circulante ou for fácil a sua substituição por 
outro da mesma natureza.”
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Promover negociações por via extrajudicial, com todos ou alguns credores, com
vista à aprovação de um acordo de reestruturação do passivoOBJETIVO

IMPULSO Devedor acompanhado de credores que representem, no mínimo, 15% de créditos
não subordinados

Conteúdo:

Identificação do Devedor
Identificação do Credor
Prazo máximo de negociações
Identificação do passivo total
Acordo sobre a
responsabilidade pelos custos
Acordo quanto a não
instauração de acções durante
o período de negociações

+
Credor líder
Mediador de recuperação de
empresa a nomear pelo IAPMEI
Comité de credores com
identificação dos credores que
o integram a competências
atribuídas

Suspensão dos processos judiciais pendentes
contra o devedor

Impedimentos dos prestadores de serviços
essenciais interromperem o fornecimento dos
mesmos por dívidas anteriores ao depósito
(por comunicação do devedor aos mesmos do
depósito do protocolo)

PROTOCOLO DE NEGOCIAÇÃO

ACORDO DE 
REESTRUTURAÇÃO

Realização de 
Diagnóstico 
Económico 
Financeiro

Depósito na CRC

3 MESES DE 
NEGOCIAÇÃO

Efeitos

Subscrevam

5.3. Acordo de reestruturação 

O processo negocial do RERE culmina com a elaboração de um 
Acordo de Reestruturação e com o respetivo depósito na Conservatória 
do Registo Comercial.

O conteúdo do Acordo de Reestruturação é livremente fixado 
pelas partes, podendo compreender, designadamente, os termos da 
reestruturação da atividade económica da empresa, do seu passivo, da 
sua estrutura legal, dos novos financiamentos e das novas garantias 
a prestar pela empresa, devendo cumprir o disposto no artigo 19.º da 
Lei nº 8/2018. 

O Acordo de Reestruturação pode incidir sobre a totalidade ou sobre 
parte dos créditos que sejam detidos pelos credores nele participantes, 
sendo nulos os negócios jurídicos celebrados após o início das negocia-
ções e na pendência da execução do acordo de reestruturação entre o 
devedor e qualquer credor participante neste que tenha como objeto 
responsabilidades, garantias ou direitos que tenham sido incluídos no 
acordo de reestruturação e que disponha em termos diversos do que 
aí ficou estabelecido.
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Os direitos de crédito sobre o devedor e as garantias sobre os seus 
bens apenas são afetados nos exatos termos especificamente previstos 
no acordo de reestruturação, desde que os respetivos titulares sejam 
parte do mesmo, devendo o Acordo de Reestruturação indicar claramen-
te as alterações dele decorrentes para as posições jurídicas dos credores.

Um aspeto importante a realçar e que distingue os efeitos do Acordo 
de Reestruturação alcançado no âmbito do RERE, face aos previstos 
para o Plano de Revitalização (PER) e o Plano de Insolvência, é que, 
salvo se houver disposição expressa em contrário no próprio acordo, a 
redução da obrigação do devedor determina a redução da obrigação dos 
condevedores ou dos terceiros garantes em termos equivalentes aos que 
resultem para o devedor do acordo de reestruturação.

O Acordo de Reestruturação é reduzido a escrito num único docu-
mento, assinado por todos os credores que nele decidam participar, e 
deve ser acompanhado dos documentos previstos no n.º 2 do artigo 19.º 
do RERE, nomeadamente, de uma declaração de um Revisor Oficial 
de Contas a atestar que a empresa não se encontra numa situação de 
insolvência e a certificar o seu passivo total. 

O Acordo de Reestruturação, assinado por todas as partes nele 
intervenientes, fica sujeito a depósito eletrónico na Conservatória do 
Registo Comercial, a requerimento do devedor ou de qualquer credor, 
segundo processo especial de depósito do RERE. A Lei nº 8/2018, como 
lei especial que é, define deste modo um facto específico adicional sujeito 
a registo comercial por depósito eletrónico, que acresce aos elencados 
no Código do Registo Comercial, o que está expressamente previsto na 
alínea i) do art. 53.º-A do Código do Registo Comercial.

O Acordo de Reestruturação produz os seus efeitos a partir da data 
do respetivo depósito na Conservatória do Registo Comercial, salvo 
disposição em contrário do próprio acordo.

Os efeitos do Acordo podem incidir sobre garantias preexistentes, 
novas garantias, processos judiciais em curso, reestruturação societária, 
resolução de negócios, efeitos fiscais e de articulação com o PER (arts. 
23º a 29º da Lei nº 8/2018).

Caso o Acordo de Reestruturação afete garantias preexistentes, o 
consentimento dos respetivos beneficiários deverá constar como anexo 
ao próprio acordo, sendo que a constituição de novas garantias e as mo-
dificações às garantias prestadas pelo devedor, pessoalmente ou através 
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de bens de sua propriedade, ocorrem com a respetiva formalização se-
gundo as regras que lhe sejam especificamente aplicáveis, podendo os 
documentos comprovativos ser anexados ao Acordo de Reestruturação 
aquando do seu depósito.

No que respeita aos processos judiciais em curso e suspensos por 
via do protocolo de negociação, o depósito do Acordo de Reestruturação 
tem como efeito a imediata extinção dos mesmos, sejam eles processos 
judiciais declarativos, executivos ou de natureza cautelar, desde que 
respeitem a créditos incluídos no acordo, e que não exista disposição 
em contrário no próprio Acordo.

O efeito extintivo do depósito do Acordo de Reestruturação supra 
referido não abrange os processos judiciais de natureza laboral, sejam 
declarativos, executivos ou cautelares.

Após o depósito do Acordo de Reestruturação, o conservador do 
registo comercial comunica, no prazo de três dias úteis, por meios ele-
trónicos, aos processos judiciais identificados na lista anexa ao Acordo 
de Reestruturação informando-os do depósito ocorrido e da respetiva 
extinção.

Caso se encontre pendente um processo de insolvência contra a 
empresa devedora instaurado por credor interveniente no Acordo e 
desde que ainda não tenha sido declarada a insolvência, o depósito 
do Acordo de Reestruturação implicará, igualmente, a sua imediata 
extinção (art.º 25.º da Lei nº 8/2018).

Cumpre ainda realçar que o Acordo de Reestruturação alcançado 
no âmbito do RERE proporciona às partes envolvidas os benefícios 
fiscais previstos nos artigos 268º a 270º do CIRE – em sede de IRC, 
imposto de selo e IMT ï, desde que o Acordo contemple, pelo menos, 
a reestruturação de créditos que representem 30% do total do passivo 
não subordinado da empresa devedora.

Por último, o incumprimento de alguma das obrigações previstas 
no Acordo de Reestruturação não determina a invalidade das demais 
obrigações constantes no mesmo, nem afeta a validade dos atos que 
hajam sido praticados em sua execução, designadamente os atos socie-
tários (art. 30.º da Lei nº 8/2018). 

Na falta de disposição expressa no Acordo, o incumprimento de 
alguma das obrigações previstas no acordo de reestruturação não de-
termina a invalidade das demais obrigações dele decorrentes perante 
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o mesmo ou outros credores, nem afeta a validade dos atos que hajam 
sido praticados em sua execução, designadamente os atos societários.

Na ausência de disposição expressa do Acordo de Reestruturação:
a) O seu incumprimento por uma das partes legitima a parte afetada 

pelo mesmo a resolver o Acordo de Reestruturação;
b) O incumprimento de uma prestação legitima o credor da mesma 

a declarar imediatamente vencidas todas as demais prestações 
de que seja credor constantes do Acordo de Reestruturação;

c) O incumprimento perante um credor não determina o automático 
incumprimento das demais obrigações constantes do Acordo de 
Reestruturação.

A resolução do acordo não tem efeitos retroativos e o mesmo constitui 
título executivo relativamente às obrigações pecuniárias nele assumidas 
(art. 30.º da Lei 8/2018).

O conteúdo e efeitos do Acordo de Reestruturação podem sintetizar-
-se do seguinte modo:

5.4. Conversão do RERE em PER

Prevê, ainda, o artº. 29.º da Lei nº 8/2018 que, após a celebração do 
Acordo de Reestruturação, a empresa devedora pode iniciar um PER, 
com vista à homologação judicial do Acordo, desde que este tenha sido 
subscrito por credores que representem as maiorias previstas no n.º 
1 do artigo 17.º-I do CIRE, ou se a ele vierem posteriormente a aderir 
os credores suficientes para perfazer aquela maioria, acautelando-se 
ainda que o Acordo cumpre as maiorias previstas no n.º 3 do artigo 
17º.º-F do CIRE, por remissão do n.º 4 do artigo 17.º-I do mesmo código. 

Desta forma, caso se venha a lograr obter a homologação judicial 
do Acordo, todos os credores da empresa devedora ficam vinculados 
às condições e medidas ali previstas, mesmo aqueles que não tenham 
participado nas negociações. 
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ACORDO DE 
REESTRUTURAÇÃO

CONTEÚDO FORMA DEPÓSITO

Forma escrita
Único documento
Reconhecimento de assinaturas

Depósito eletrónico na CRC
a pedido do devedor ou de
qualquer credor

Livremente acordado
entre as partes
Pode compreender:
- termos da 

reestruturação da 
atividade económica 
e/ou do seu passivo

- reestruturação da sua 
estrutura legal

- termos dos novos 
financiamentos e 
garantias

Pode incidir sobre a
totalidade ou parte dos
créditos detidos pelos
credores que nele
participam

EFEITOS DO DEPÓSITO DO 
ACORDO DE 

REESTRUTURAÇÃO

SOBRE AS GARANTIAS PROCESSUAIS FISCAIS

Extinção das acções penden-
tes (executivas, declarativas
ou cautelares que respeitem
a créditos incluídos no
acordo)

Acordo diverso dos credores

Processo de natureza laboral

Insuscetibilidade de resolução
em benefício da massa
insolvente, caso venha a ser
declarada a insolvência

A redução da obrigação do
devedor determina a
redução da obrigação dos
condevedores ou de
terceiros garantes em
termos equivalentes aos que
resultam do acordo

A afetação das garantias
preexistentes deve conter
o consentimento expresso
do respetivo beneficiário
no acordo

A constituição de novas
garantias e a modificação
das garantias prestadas
pelo devedor devem ser
formalizadas segundo as
regras que lhes são
especificamente aplicáveis,
podendo o documento
comprovativo ser junto ao
Acordo aquando do seu
depósito

Benefícios fiscais previstos nos
artºs 269 e 270 do CIRE, desde que
os créditos reestruturados corres-
pondam a pelo menos 30% do
total do passivo não subordinado
do devedor

Deve ser acompanhado de
declaração do ROC a certificar a
referida percentagem e que em
virtude do acordo a situação
financeira da empresa fica mais
equilibrada

Caso não se encontre verificada a
percentagem de 30% dos créditos
reestruturados, a AT pode aceitar
que se produzam os mesmos
efeitos a pedido fundamentado de
alguma das partes subscritoras do
acordo

Para efeitos de IRC presume-se
que o acordo reveste reconhecido
interesse económico

Execução
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5.5. Mediador de recuperação de empresas

A figura do Mediador de Recuperação de Empresas surge no âmbito 
do RERE (conforme o n.º 1 do art. 14.º da Lei 8/2018), de acordo com o 
qual a empresa devedora, caso não o tenha feito antes, pode requerer 
junto do IAPMEI, em qualquer momento do processo de negociação, a 
nomeação de um Mediador de Recuperação de Empresas, nos termos 
do respetivo estatuto. 

Cumpre realçar que a intervenção do Mediador de Recuperação de 
Empresas é voluntária e facultativa.

O Mediador de Recuperação de Empresas tem como principal fun-
ção a prestação de assistência técnica a empresas que se submetem 
ao referido regime, sendo o interlocutor preferencial dos credores no 
contacto com a empresa devedora.

Esta assistência técnica consiste, nomeadamente, na análise da 
situação económico-financeira da empresa, nas suas perspetivas de 
recuperação e na articulação das negociações com os seus credores, com 
vista a alcançar um acordo de reestruturação, por forma a viabilizar 
a recuperação da mesma. 

Nos termos do Estatuto de Mediador de Recuperação de Empresas, 
consagrado pela Lei n.º 6/2018, de 22 de fevereiro, o exercício desta 
função pressupõe, desde logo, uma qualificação técnica e experiência 
profissional na área de gestão ou assessoria empresarial, o reconheci-
mento pelo IAPMEI e, ainda, uma formação específica para a atividade 
a desempenhar. 

O mediador, no desenvolvimento da sua atividade, está adstrito a 
um conjunto de deveres (artigo 13.º do referido Estatuto), como a inde-
pendência e isenção, pois não toma partido por nenhuma das partes, 
abstendo-se, também, das suas convicções e dos seus próprios interesses. 
A sua atuação deve pautar-se, igualmente, pelos princípios da igualdade 
e da imparcialidade, pois, durante o processo de negociações, os credores 
devem ser tratados de forma equitativa. No entanto, o mediador deve 
auxiliar o devedor na elaboração da proposta do Acordo de Reestrutu-
ração e nas negociações, o que não compromete a sua imparcialidade. 
O mediador deve, ainda, respeitar a confidencialidade do processo. 
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Assim, a intervenção do Mediador de Recuperação de Empresas tem 
como principal propósito a garantia do equilíbrio e da transparência do 
procedimento negocial no âmbito do RERE, melhorando a comunicação 
entre as partes, por forma a minimizar as divergências e a viabilizar 
a celebração de um acordo.

6.  PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE VIABILIZAÇÃO DE 
EMPRESAS - PEVE

6.1. Introdução

O PEVE é um processo judicial temporário, cuja vigência se prevê 
até dezembro de 2021, de natureza extraordinária e urgente, que se 
destina exclusivamente a empresas que se encontrem em situação 
económica difícil ou de insolvência, iminente ou atual, em virtude da 
pandemia da Covid-19 e que, ainda assim, sejam suscetíveis de recupe-
ração, sendo exigido que tenha registado em 31 de Dezembro de 2019 
um “ativo superior ao passivo”, visando a homologação de um acordo 
de reestruturação de dívida estabelecido extrajudicialmente entre a 
empresa e os seus credores, o acordo de viabilização.

O PEVE tem caráter urgente, uma vez que assume prioridade so-
bre a tramitação e julgamento de processo de insolvência, de processo 
especial de revitalização e de processo especial para acordo de paga-
mento, a fim de garantir que seja tramitado de forma particularmente 
célere, encurtando-se, também, os prazos e suprimindo-se a fase para 
reclamação de créditos, com o intuito de acelerar a viabilização das 
empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. 

No âmbito do PEVE, destaca-se, ainda, a previsão expressa da 
possibilidade de redução da taxa de juros de mora nos planos de 
pagamentos apresentados para regularização da divida aos credores 
públicos, no âmbito de acordo homologado conducente à consolidação 
financeira da empresa.

6.2. Caracterização

O PEVE destina-se a empresas (sociedades comerciais, estabele-
cimentos individuais de responsabilidade limitada, empresários em 
nome individual), que se encontrem em situação económica difícil ou 
de insolvência, iminente ou atual, em virtude da COVID-19, que à data 
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da apresentação do requerimento não tenham pendente PER ou PEAP, 
desde que reúnam as condições necessárias para a sua viabilização e 
que, de acordo com a a escrituração legal obrigatória, demonstrem ter, 
em 31 de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo.

Por outro lado, pode, ainda, destinar-se a micro e pequenas empresas 
que, ainda que à data de 31 de dezembro de 2019, não possuíssem um 
ativo superior ao passivo, desde que reúnam os seguintes pressupostos:

a) Não tenham pendente Processo de Insolvência, PER ou PEAP;
b) Tenham recebido um auxílio estatal, no contexto da pandemia 

e o mesmo não tenha sido reembolsado; ou
c) Estejam abrangidas por um plano de reestruturação ao abrigo 

das regras em matéria de auxílios estatais. 
Podem, ainda, recorrer ao PEVE as empresas que não tendo a 31 de 

Dezembro de 2019 um ativo superior ao passivo, tenham conseguido 
regularizar a sua situação com recurso à disposição transitória pre-
vista no art.º 35.º do RERE e desde que tenham procedido ao depósito 
tempestivo do acordo de reestruturação.

6.3. Tramitação

O PEVE inicia-se com a apresentação de um requerimento no tribu-
nal competente para apreciar da sua insolvência, por parte da empresa 
legitimada nos termos supra referidos, devendo o mesmo ser instruído 
pelos seguintes documentos:

a) Declaração escrita e assinada pelo órgão de administração da 
empresa que ateste o impacto da pandemia Covid-19 sobre a sua 
atividade e que a empresa reúne as condições necessárias para 
a sua viabilização;

b) Documentos previstos nas alíneas b) a i) do artigo 24.º do CIRE;
c) Relação por ordem alfabética de todos os credores, incluindo con-

dicionais, com indicação dos respetivos domicílios, dos montantes 
dos seus créditos, datas de vencimento, natureza e garantias de 
que beneficiem, e da eventual existência de relações especiais, 
nos termos do artigo 49.º do CIRE, subscrita e datada, há não 
mais de 30 dias, pelo órgão de administração da empresa e por 
contabilista certificado ou por revisor oficial de contas, sempre 
que a revisão de contas seja legalmente exigida;
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d) Acordo de viabilização, assinado pela empresa e por credores que 
representem pelo menos as maiorias de votos previstas no n.º 5 do 
artigo 17.º-F do CIRE, acordo esse definitivo e a ser homologado 
pelo juiz.

Recebido o requerimento para dar início ao processo, o Juiz nomeia 
o Administrador Judicial Provisório, que ficará incumbido de, em 15 
dias, emitir parecer quanto à viabilidade do acordo apresentado pela 
empresa. Após a sua nomeação, é publicada no Portal Citius a relação 
de credores e o acordo de viabilização, tendo os credores um prazo de 
15 dias para impugnar a relação de credores, bem como requerer a não 
homologação do acordo. 

Terminado o prazo para impugnação, o juiz dispõe de 10 dias para 
decidir sobre as impugnações apresentadas, bem como para analisar o 
acordo, homologando-o por sentença se este, cumulativamente:

a) Respeitar as maiorias previstas no n.º 5 do artigo 17.º-F do CIRE; 
b) Apresentar perspetivas razoáveis de garantir a viabilidade da 

empresa; 
c) E não subsistir alguma das circunstâncias previstas nos artigos 

215.º e 216.º do CIRE.

6.4. Efeitos da pendência do PEVE

No âmbito do PEVE, a publicação do despacho de nomeação do 
Administrador Judicial Provisório tem os seguintes efeitos:

a) Obsta à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas 
contra a empresa e, suspende, até ao trânsito em julgado da 
sentença de homologação ou não do acordo de viabilização, as 
ações em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se estas logo 
que seja homologado o, salvo previsão em contrário constante do 
mesmo;

b) Impede a prática de atos de especial relevo por parte da empresa, 
sem a prévia autorização do Administrador Judicial Provisório;

c) Suspende os processos de insolvência anteriores, desde que ainda 
não tenha sido proferida sentença declaratória da insolvência, 
extinguindo-os logo que seja homologado o acordo de viabilização;
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d) Suspende, igualmente, os processos de insolvência, posteriores 
à publicação do despacho;

e) Suspende todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis 
pela empresa até à prolação da sentença de homologação ou não 
do acordo;

f) Obsta à suspensão do fornecimento de serviços mínimos essen-
ciais.

Caso a empresa venha, posteriormente, a ser declarada insolvente, 
são insuscetíveis de resolução em beneficio da massa insolvente os ne-
gócios jurídicos que tenham compreendido a efetiva disponibilização à 
empresa de novos créditos pecuniários, desde que expressamente previs-
tos no acordo de viabilização. Esta previsão não é, contudo, aplicável se 
o novo financiamento tiver sido utilizado pela empresa em benefício da 
entidade financiadora ou de entidade que com esta esteja relacionada.

6.5. Efeitos da homologação do acordo de viabilização

A decisão de homologação do acordo de viabilização vincula os 
credores subscritores do mesmo e os credores constantes da relação de 
credores, mesmo que não hajam participado na negociação extrajudicial, 
relativamente aos créditos constituídos à data em que foi nomeado o 
Administrador Judicial Provisório.

No entanto, qualquer credor que não tenha subscrito o acordo, nem 
conste da relação de credores definitiva, dispõe, ainda, do prazo de 30 
dias, contados da publicitação da decisão de homologação do acordo de 
viabilização, para, no processo, manifestar a sua intenção de adesão 
ao acordo homologado. Contudo, a vinculação deste credor dependerá 
da aceitação expressa da empresa, sendo que o silêncio da mesma 
equivalerá à recusa de adesão do respetivo credor.

Assim, a adesão ao acordo de viabilização vincula os credores sem 
necessidade de intervenção do juiz. 

As garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores no 
âmbito do PEVE que tenham como finalidade proporcionar os meios 
financeiros necessários para o desenvolvimento da sua atividade, 
mantêm-se mesmo que, findo o processo, a empresa seja declarada 
insolvente no prazo de dois anos.
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Os credores, sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas especial-
mente relacionadas com o devedor que no âmbito do PEVE financiem 
a atividade da empresa disponibilizando capital, gozam do privilégio 
creditório mobiliário geral graduado antes do privilégio creditório mo-
biliário geral concedido aos trabalhadores nos termos do n.º 2 do art.º 
17-H do CIRE. 

Este privilégio aplica-se, ainda, a empresas que se submetam a PER, 
durante a vigência da Lei 75/2020, ou seja, até 31 de dezembro de 2021. 

Nos planos prestacionais de pagamento de créditos tributários es-
tabelecidos no âmbito do PEVE, poderão ser aplicáveis reduções das 
taxas de juro de mora, nos seguintes termos:

a) 25 % em planos prestacionais de 73 até 150 prestações mensais;  
b) 50 % em planos prestacionais de 37 e até 72 prestações mensais;  
c) 75 % em planos prestacionais até 36 prestações mensais; 
d) Totalidade de juros de mora vencidos, desde que a dívida se 

mostre paga nos 30 dias seguintes à homologação do acordo. 
A homologação do acordo de viabilização confere, às partes subscri-

toras, os benefícios previstos nos artigos 268.º a 270.º do CIRE, desde 
que compreenda a reestruturação de créditos correspondentes a, pelo 
menos, 30% do total do passivo não subordinado da empresa.

A Autoridade Tributária pode, ainda, por requerimento fundamen-
tado apresentado por alguma das partes abrangidas pelo acordo de 
viabilização, aceitar que o mesmo produza esses efeitos, ainda que este 
não abranja a percentagem do passivo acima referido. 

6.6.  Efeitos da não homologação do acordo de viabilização

A não homologação do acordo acarreta o encerramento do PEVE e 
de todos os seus efeitos, não sendo, por outro lado aplicáveis as dispo-
sições constantes dos artigos 17.º- G e 222.º-G do CIRE, que preveem 
a declaração de insolvência do devedor na sequência da não aprovação 
do plano de revitalização. 

Esquematicamente, o PEVE pode ser apresentado da seguinte 
forma:
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Homologação judicial 
do Acordo

Adesão dos credores 
que não constem da 

lista de credores

10 dias15 dias 30 dias

7. PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO ï PER
7.1. Introdução

O Processo  Especial de Revitalização (PER), regulado nos artigos 
17.º-A a 17.º-J do CIRE, entrou em vigor a 20 de maio de 2012, através 
da Lei n.º 16/2012, de 20 de abril. Em fevereiro de 2015, com a publi-
cação do Decreto-Lei n.º 26/2015, foi alterado no n.º 3 do artigo 17.º-F 
do CIRE, no que se refere à percentagem de votos necessários para 
aprovação do respetivo plano de recuperação e, a 30 de junho de 2017, 
com a publicação do Decreto-Lei nº 79/2017, procedeu-se à introdução 
de novas alterações ao PER, dando assim cumprimento às medidas 
propostas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 
de Agosto. 

O PER visa proporcionar às empresas, em situação económica difícil 
ou de insolvência meramente iminente a possibilidade de estabelecer 
negociações com os seus credores de modo a concluir com estes acordo 
conducente à sua revitalização, sem que para tal precise de se apresentar 
previamente à insolvência e atravessar o iter processual tipicamente 
associado à recuperação de insolventes.

Considera-se em situação económica difícil a empresa que enfrentar 
dificuldade séria para cumprir pontualmente as suas obrigações, desig-
nadamente, por ter falta de liquidez ou por não conseguir obter crédito.

O atual regime do PER vem consagrado em alguns pontos em 
termos mais restritivos do que o anterior, sendo de realçar, desde já, 
os  requisitos de acesso ao PER, que passaram a ser mais  exigentes, 
impondo às empresas que apresentem, juntamente com o requerimento 
inicial, para além dos documentos que a lei já indicava em 2012, os 
seguintes documentos:

a) Declaração de manifestação de vontade da empresa e de credores 
que, não estando especialmente relacionados com a empresa, 
sejam titulares de, pelo menos, 10% de créditos não subordina-
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dos, por meio de declaração escrita, de encetarem negociações 
conducentes à revitalização da empresa por meio da aprovação de 
um plano de recuperação, junto do tribunal que seja competente 
para a sua insolvência;

b) Declaração  escrita e assinada, há não mais de 30 dias, por um 
contabilista certificado ou por um revisor oficial de contas, sem-
pre que a revisão de contas for legalmente exigida, a atestar que 
a empresa não se encontra em situação de insolvência atual;

c) Uma proposta de plano de recuperação e a descrição da situação 
patrimonial, financeira e reditícia da empresa.

7.2. Despacho de nomeação do administrador judicial 
provisório e seus efeitos

A primeira intervenção do tribunal no arranque do PER traduz-se 
na nomeação, por despacho, de um administrador judicial provisório.

Por regra, a nomeação do administrador judicial provisório é efetua-
da pelo Juiz de entre os administradores que se encontrem inscritos na 
lista oficial e por processo informático que assegure a aleatoriedade da 
escolha. Excecionalmente, esta regra poderá ser afastada, exigindo-se, 
no entanto, à empresa requerente do processo de revitalização a ale-
gação de factos que justifiquem a nomeação do administrador judicial 
provisório indicado pela mesma no requerimento inicial.

Quanto aos efeitos do despacho de nomeação do administrador 
judicial provisório, cumpre referir que o regime do PER impõe que a 
partir do momento em que é proferido despacho de nomeação fique 
suspensa a instauração de quaisquer ações para cobrança coerciva de 
dívidas contra a empresa devedora e que durante todo o período em 
que perdurarem as negociações fiquem suspensas as ações judiciais 
em curso tendentes à cobrança de créditos ï é o chamado stand-still.

Este período de suspensão poderá ter a duração máxima de três 
meses (prazo de 2 meses prorrogável, por uma só vez, pelo período de 
um mês), prazo este correspondente ao período legalmente estipulado 
para as negociações (art.º 17-D, n.º 5, do CIRE).

Esta baliza temporal permitirá a criação de um ambiente favorável 
para reflexão e cria as condições para a adoção de um plano de viabi-
lidade para a empresa.
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Outro efeito da nomeação do administrador judicial provisório é o 
da suspensão de processos de insolvência que corram contra a empresa, 
desde que não tenha, ainda, sido proferida sentença de declaração da 
insolvência (n.º 6 do artigo 17.º-E).

Por outro lado, importa referir que a nomeação do administrador 
judicial provisório  impede a empresa de praticar atos de especial relevo 
sem que, para tal, obtenha a prévia autorização do referido adminis-
trador (artigo 17º-E, n.º 2, do CIRE)4.

Por fim, é importante realçar que o papel do administrador judicial 
no âmbito do processo especial de revitalização e a sua articulação com 
a estratégia de recuperação a prosseguir é absolutamente essencial, 
cabendo ao mesmo orientar e fiscalizar todo o decurso das negociações 
entre a empresa e os credores e a sua regularidade, assegurando que 
as partes intervenientes não adotam expedientes dilatórios, inúteis ou 
que sejam prejudiciais às negociações (n.º 9 do artigo 17.º-D do CIRE).

7.3. Reclamação de créditos e negociação do plano de 
revitalização

Após a publicação no portal Citius do despacho que procede à no-
meação do administrador judicial provisório, os credores da empresa 
dispõem de um prazo de 20 (vinte) dias para reclamarem os seus créditos 
(artigo 17-D, n.º 2). As reclamações de créditos são remetidas para o 
administrador judicial provisório, que, no prazo de cinco dias, a con-
tar do termo do prazo para apresentação das reclamações de créditos, 
elabora uma lista provisória de créditos que será objeto de publicação 
no portal Citius.

Não havendo qualquer impugnação à lista de créditos publicada no 
prazo de cinco dias úteis a contar da respetiva publicação, esta converte-
-se em definitiva. No caso de ser impugnada, o juiz profere decisão sobre 
as impugnações formuladas no prazo de cinco dias.

A lista provisória de créditos elaborada pelo administrador judicial 
provisório tem como única finalidade a composição de quórum para 
efeito de votação do plano de revitalização que vier a ser proposto aos 
credores. 

4 - Vide nota 3 supra.
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A partir do termo do prazo para apresentação das impugnações 
a empresa e os seus credores dispõem do prazo de dois meses para 
concluir as negociações, o qual pode ser prorrogado, por uma só vez e 
por um mês, mediante acordo prévio e escrito entre o administrador 
judicial provisório nomeado e a empresa, devendo tal acordo ser junto 
aos autos e publicado no portal Citius.

É desde logo, com a notificação do despacho inicial de nomeação 
do administrador judicial provisório, que a empresa fica obrigada a 
notificar, por carta registada, todos os seus credores, convidando-os a 
participar nas negociações (artigo 17.º-D, n.º 1).

Os credores que decidam participar nas negociações em curso podem 
fazê-lo por meio de declaração, dirigida à empresa e, durante todo o 
tempo em que perdurarem as negociações, sendo tais declarações juntas 
ao processo (n.º 7 do artigo 17º-D).

Durante as negociações tanto a empresa como os credores devem 
atuar de acordo com os princípios orientadores aprovados pela Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 43/2011, de 25 de outubro, sendo 
que durante este período a empresa deve prestar toda a informação 
pertinente aos seus credores e ao administrador judicial provisório para 
que as negociações se realizem de forma transparente e equitativa. 

7.4. Plano de revitalização 
7.4.1. Conteúdo

No que respeita ao conteúdo do plano a aprovar no âmbito do PER, 
cumpre, desde logo, referir que impera a vontade das partes, uma vez 
que a lei não descreve o possível conteúdo do plano de revitalização. 

No entanto, é possível adiantar que o plano de revitalização, a propor 
aos credores, deve conter medidas que visem restabelecer a viabilidade 
económico-financeira da empresa, das quais são exemplo:

a) O perdão ou redução do valor dos créditos, quer quanto ao capital, 
quer quanto aos juros; 

b) O condicionamento do reembolso de todos os créditos, ou de parte 
deles, às disponibilidades da empresa; 

c) A modificação dos prazos de vencimento ou das taxas de juro dos 
créditos;
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d) A constituição de garantias;
e) A dação em cumprimento e a cessão de bens aos credores; 
f) O aumento do capital social, em dinheiro ou em espécie, a subs-

crever por terceiros ou por credores, nomeadamente mediante 
a conversão de créditos em participações sociais e a redução do 
capital social para cobertura de prejuízos.

Importa referir que o atual regime do PER abre espaço para a 
adoção de medidas que passem pelo refinanciamento da empresa; 
nesse sentido, dispõe o n.º 1 do art.º 17.º H do CIRE que “As garantias 
convencionadas entre a empresa e os seus credores durante o processo 
especial de revitalização, com a finalidade de proporcionar àquela os 
necessários meios financeiros para o desenvolvimento da sua atividade, 
mantêm-se mesmo que, findo o processo, venha a ser declarada, no prazo 
de dois anos, a sua insolvência”, conferindo o n.º 2 do mesmo artigo aos 
credores que financiem a atividade da empresa um privilégio creditório 
mobiliário geral (graduado antes do privilégio mobiliário geral concedido 
aos trabalhadores).

No fundo, as medidas contidas nos referidos normativos legais 
constituem um incentivo ao financiamento das empresas em situação 
económica difícil, mas ainda não insolventes, uma vez que uma das 
maiores dificuldades que as empresas enfrentam prende-se precisa-
mente com a falta de liquidez e dificuldade de acesso ao crédito. 

De facto, na grande maioria dos casos, sem financiamento adicional 
é muito difícil a recuperação das empresas, constituindo o refinancia-
mento das mesmas condição essencial para a sua viabilização.

Ainda no que respeita ao conteúdo do plano de revitalização, é 
importante não esquecer que o mesmo deve obedecer ao princípio da 
igualdade entre credores, sem prejuízo de no caso de situações objeti-
vamente justificáveis ser permitido no plano o tratamento diferenciável 
entre credores (n.º 1 do art.º 194.º).

Por fim, no âmbito dos créditos de natureza fiscal (dívidas às Finan-
ças e Segurança Social), importa realçar que estes são indisponíveis, 
ou seja, não podem ser afetados, reestruturados ou perdoados pela 
aprovação de planos de reestruturação da empresa. No entanto, estes 
créditos podem ser objeto de pagamento em prestações, cujo plano pode 
ser inserido no âmbito do plano de revitalização.
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7.4.2. Aprovação e homologação

Todas as negociações com vista à aprovação do plano de revitali-
zação decorrem em contexto extrajudicial, podendo decorrer, como já 
referimos, pelo prazo máximo de 2 meses, prorrogável, por uma só vez, 
pelo período de um mês, nos termos legalmente estabelecidos (n.º 5 do 
artigo 17-D).

No decurso das negociações, se a empresa ou a maioria dos credores 
concluírem não ser possível alcançar acordo, ou caso seja ultrapassado o 
prazo fixado para as negociações, o processo negocial é encerrado, deven-
do o administrador judicial provisório comunicar tal facto ao processo.

Nesta situação, caso a empresa se encontre em situação de insol-
vência atual, deverá a mesma ser declarada no prazo de três dias úteis 
(n.º 3 do artigo 17-G), competindo ao administrador judicial provisório 
emitir parecer e requerer a sua insolvência. 

Sendo alcançado acordo entre a empresa devedora e os credores, 
deve aquela depositar no tribunal, até ao último dia do prazo de nego-
ciações, a versão final do plano de revitalização, sendo que qualquer 
credor pode, no prazo de cinco dias, alegar o que entender quanto ao 
plano depositado, dispondo a empresa de cinco dias após o termo da-
quele prazo para, querendo, alterar o plano e depositar nova versão.

Uma vez colocado o plano de revitalização à votação dos credores e, 
se esta for concluída com a aprovação unânime de todos os credores, o 
plano é de imediato remetido ao processo, para homologação judicial. 
Neste caso, o plano de revitalização deverá ser acompanhado da docu-
mentação que comprova a sua aprovação, atestada pelo administrador 
judicial provisório nomeado, produzindo de imedito os seus efeitos, caso 
seja homologado (n.º 4 do artigo 17.º-F do CIRE).

Ainda que  o plano de revitalização negociado não seja votado por 
unanimidade de todos os credores, o mesmo obterá aprovação nos 
seguintes casos: 

a) Se estiverem presentes ou representados na votação credores 
que representem, pelo menos, 1/3 do total dos créditos relacio-
nados com direito de voto e se o plano obtiver o voto favorável 
de mais de 2/3 da totalidade dos votos efetivamente emitidos, 
sendo que, pelo menos, ½ (metade) desses votos emitidos devem 



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 160

corresponder a créditos não subordinados [alínea a), n.º 5, do 
artigo 17º-F].

b) Em alternativa, o plano também pode ser aprovado sem a verifi-
cação de qualquer quórum constitutivo (percentagem de credores 
cuja presença é necessária para que o plano de recuperação possa 
ser admitido à votação), desde que recolha o voto favorável de 
credores que representem mais de ½ (metade) dos votos, sendo 
que mais de metade destes votos favoráveis devem corresponder 
a créditos não subordinados [alínea b) n.º 5, do artigo 17º-F].

Concluída a votação e uma vez aprovado pelos credores o plano de 
revitalização, é, ainda, sujeito a controlo jurisdicional, que poderá ou 
não conduzir à sua homologação (nº 7 do artigo 17º-F do CIRE). Com 
efeito, cabe ao Tribunal a verificação do cumprimento de todas as nor-
mas aplicáveis e conducentes à homologação do plano. 

Assim, nos termos do disposto no artigo 215.º, ainda que o plano 
tenha sido aprovado pelos credores, o juiz pode recusar a sua homolo-
gação nas seguintes situações:

a) Se tiver ocorrido a violação não negligênciável de regras proce-
dimentais;

b) Se tiver ocorrido a violação de normas aplicáveis ao seu conteúdo 
qualquer que seja a sua natureza;

c) quando, no prazo razoável que se estabeleça, não se verifiquem 
as condições suspensivas do plano;

d) quando não sejam praticados os atos ou executadas as medidas 
que devam preceder a homologação.

Importa esclarecer que constituem regras procedimentais aquelas 
que regem toda a atuação a desenvolver no processo, que incluem to-
dos os passos procedimentais necessários até que os credores votem a 
proposta de plano apresentada, incluindo, assim, as regras referentes 
às negociações a encetar entre a empresa e os credores, as regras que 
regulam a aprovação e votação do plano.

Por outro lado, as normas de conteúdo reportam-se, tal como o nome 
indica, ao conteúdo do plano de revitalização e aos princípios a que o 
mesmo deve obedecer imperativamente.

Destacamos, neste ponto, de entre as normas de conteúdo aplicá-
veis ao plano, a consagrada no art.º 194.º do CIRE, do qual resulta que 
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o plano de recuperação deve obedecer ao princípio da igualdade de 
credores, cuja violação pode levar à recusa da homologação do plano.

Contudo, importa também dar nota que o princípio da igualdade 
pode ser atenuado, em situações objetivamente justificáveis, permitindo 
tratamentos diferenciáveis entre credores. 

Ainda no que toca à recusa da homologação judicial do plano de 
revitalização, o art.º 216.º do CIRE prevê a possibilidade de o juiz re-
cusar a homologação a requerimento dos interessados (por exemplo, 
credores), se estes demonstrarem, em alternativa, que a sua situação 
ao abrigo do plano é previsivelmente menos favorável do que seria na 
sua ausência, designadamente face à situação de acordo já celebrado 
em procedimento extrajudicial de regularização de dívidas, ou que o 
plano proporciona a algum dos credores um valor económico superior 
ao montante nominal dos seus créditos.

Por fim, concluída a votação e se o plano de recuperação for aprovado 
pelos credores, nos termos já referidos, e o juiz decidir pela respetiva 
homologação, o mesmo vinculará a empresa e todos os seus credores, 
mesmo os que não tenham reclamado os seus créditos ou participado 
nas negociações.

Com efeito, esta é uma das principias vantagens do PER e que 
impede que os credores da empresa devedora se recusem a partici-
par nas negociações com o objectivo de se furtarem à aplicação das 
medidas definidas no plano de revitalização aprovado e homologado.

Há, ainda, a destacar a possibilidade de o PER ser utilizado como 
procedimento tendente à  homologação de acordos extrajudiciais de 
recuperação de empresas, cujo respetivo regime se encontra consa-
grado no artigo 17.º-I do CIRE, já antes referido a propósito do RERE.

Com efeito, trata-se de um procedimento, simplificado, o qual, em 
alternativa à abertura e marcha de um PER nos termos já descritos, 
permite  à empresa devedora negociar e aprovar um acordo extra-
judicial com parte dos seus credores, desde que estes  representem 
pelo menos a maioria de votos necessária à aprovação do plano de 
revitalização, nos termos do n.º 5 do artigo 17.º-F, e que o acordo seja 
acompanhado dos documentos previstos no n.º 2 do artigo 17.º-A e 
no n.º 1 do artigo 24.º do CIRE, e submetê-lo a tribunal meramente 
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para homologação judicial, verificando-se os mesmos efeitos quanto 
à vinculação de todos os credores, mesmo aqueles que não tenham 
participado nas negociações. 

7.5. Efeitos do encerramento do processo sem aprovação e/
ou homologação do plano de revitalização 

Há, contudo, situações em que ocorre o encerramento do processo 
especial de revitalização sem que tenha sido aprovado e/ou homologa-
do o plano de revitalização, designadamente por ter ocorrido uma das 
seguintes situações:

a) quando a empresa devedora ou a maioria dos credores necessária 
à aprovação do plano concluam antecipadamente que não será 
possível atingir um acordo (artigo 17.º-G, n.º 1);

b) No caso em que se encontre ultrapassado o prazo para as nego-
ciações previsto no artigo 17.º-D, n.º 5 (artigo 17-º-G, n.º 1);

c) No caso em que a empresa ponha termo às negociações, indepen-
dentemente de qualquer causa e a todo o tempo (artigo 17.º-G, 
n.º 5). 

Em qualquer um dos casos supra referidos o processo negocial é 
encerrado e o administrador judicial provisório deve comunicar tal facto 
ao processo, sendo que nesta comunicação, mediante a informação de 
que disponha e após ouvir a empresa e os credores, emite o seu parecer 
sobre se a empresa se encontra em situação de insolvência e, em caso 
afirmativo, requer a respetiva declaração de insolvência.

Nas situações em que o administrador judicial provisório conclua no 
seu parecer que a empresa se encontra numa situação de insolvência 
atual, o mesmo constituirá a petição inicial de apresentação à insol-
vência, devendo neste caso o PER ser apenso ao processo de insolvência 
(artigo 17.º-G, n.º 4) e, esta declarada pelo juiz no prazo de três dias 
úteis, contados a partir da receção pelo tribunal da comunicação do 
administrador judicial provisório.

No caso de a empresa não se encontrar ainda em situação de insol-
vência atual, o PER extingue-se e cessam todos os seus efeitos (artigo 
17.º-G, n.º 2).
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Nestes casos, importa, ainda, realçar que a conclusão do processo 
negocial sem a aprovação pelos credores do plano de recuperação (nos 
casos supra identificados) impede a empresa de recorrer novamente 
ao PER pelo prazo de dois anos. 

Tal regime tem como objetivo impedir a reapresentação sucessiva da 
mesma empresa a PER com o intuito de impedir a propositura de ações 
de cobrança por parte dos credores, ou de continuar indevidamente a 
atividade da empresa, deteriorando o seu património, em prejuízo dos 
credores.

Este impedimento, na atual redação do n.º 13 do artigo 17.º-F, é 
expressamente alargado aos casos de não homologação do plano de 
recuperação e de acordo extrajudicial de recuperação, bem como aos 
casos de homologação. Porém, neste último caso (em que o plano é 
judicialmente homologado), se a empresa demonstrar que executou 
integralmente o plano ou que o requerimento de novo PER é motiva-
do por fatores alheios ao próprio plano e a alteração superveniente é 
alheia à empresa, a limitação temporal de recurso a um novo PER não 
é aplicável.

No contexto atual, afigura-se evidente que nenhum plano de recu-
peração poderia ter antecipado o colapso da atividade das empresas 
provocado pela pandemia de Covid-19 e que as advenientes dificuldades 
económicas não são imputáveis às empresas. Assim, nas circunstâncias 
atuais, entendemos ser defensável que a referida limitação temporal 
não tenha aplicação, podendo a empresa reiniciar negociações com os 
seus credores no âmbito de um novo PER, sem ter de aguardar pelo 
decurso dos dois anos, caso não haja incumprimentos anteriores à 
situação de pandemia.

Esquematicamente, o PER pode ser apresentado da seguinte forma:
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Immediate period

Comunicação 
aos credores 
(1)
subscritores e 
não 
subscritores da 
declaração 

1 – Declaração 
Inicial 

2 – Declaração 
TOC/ROC

3 – Proposta do 
Plano Inicial

4 – Requerimento
Judicial 

1 – Despacho 
de nomeação 
do AJP

2 – Publicação 
no Citius

Reclamação 
de créditos (2) 

Publicação 
Lista 
provisória (3)

Impugnação (4)

Lista definitiva (5)

1 – Aprovação do 
Plano (unânime)

2 – Aprovação do 
Plano (não 
unânime)

Homologação (10) 

Fim do processo

Não Aprovação Não Homologação 
(10) 

Parecer AJP

Insolvência (11)

Declaração dos 
credores 10% 
créditos não 
subordinados

Stand still period

* Com a alteração legislativa (Decreto-lei nº 79/2017 de 30 de Junho), o plano especial de revitalização aplica-se exclusivamente às “empresas” nos termos do artigo 17º-A e ss. do mesmo diploma.

(1) Logo após notificação do despacho de nomeação
(2) 20 dias após publicação do despacho de nomeação no Portal Citius
(3) 5 dias
(4) 5 dias úteis
(5) 5 dias úteis, salvo conversão imediata, caso não haja impugnações
(6) 2 meses, prorrogáveis por 1 mês
(7) 5 dias, após a publicação, qualquer credor pode opor-se ao plano
(8) 5 dias para o requerente apresentar a alteração ao plano (em caso de oposição)
(9) 10 dias para a votação do plano
(10) 10 dias
(11) 3 dias úteis

Negociação (6)

Requerente Oficioso Credores

Depósito do plano final 
de revitalização 

Publicação no citius (7) 

Em caso de oposição o 
Requerente pode 
alterar o plano (8) 

Publicação no citius (9) 

Oposição ao Plano

8. RECUPERAÇÃO EM PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

A ideia de recuperação em processo de insolvência soa, ainda, para 
a maior parte dos empresários, como uma contradição nos seus termos. 
Com efeito, apesar da filosofia adotada pelo legislador para disciplinar 
o tema, mantém-se uma perceção geral da insolvência como sinónimo 
de falência ou extinção da atividade económica.

Por outro lado, certo é que os dados estatísticos conhecidos apontam 
também para percentagens reduzidas de recuperação de empresas, no 
seio do processo de insolvência, o que, pelo menos em termos empíricos, 
parece desaconselhar este caminho, se o propósito não for o da mera 
liquidação.

Não podemos, porém, dizer que o regime insolvência não contemple, 
e não contemplasse já, mesmo antes da última revisão, instrumentos 
suficientes para viabilizar a aprovação de um plano, com vista à recu-
peração da empresa. Razões de natureza cultural e, talvez, a inércia e 
impreparação de muitos dos intervenientes terão ditado, ao longo dos 
anos, o seu relativo insucesso.

8.1. Finalidade do processo de insolvência

De acordo com nº 1 do artigo 1º do CIRE, conforme redação dada pela 
Lei nº16/2012, de 20 de abril, “o processo de insolvência é um processo 
de execução universal que tem como finalidade a satisfação dos credores 
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pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, 
na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, 
quando tal não se afigure possível, na liquidação do património do 
devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores”.

Diz-se de execução universal na medida em que a liquidação do pa-
trimónio do devedor há-de satisfazer a generalidade dos seus credores, 
como tal reconhecidos no processo.

No entanto, a atual redação do artigo faz prevalecer a aprovação de 
um plano, sobre a liquidação do património do devedor, como forma de 
satisfação dos credores.

De facto, e sem prejuízo do processo especial de revitalização, 
previsto no nº 3 do mesmo artigo, as alterações introduzidas ao CIRE 
colocaram em destaque a aprovação pelos credores de um plano de 
insolvência que se baseie na recuperação da empresa compreendida 
na massa insolvente, desde que tal se afigure possível.

 O artigo 1º dá, assim, o mote para o desenvolvimento do processo, o 
qual, sob a égide dos credores, que se tornam proprietários económicos 
da empresa, poderá (e deverá, como sugere o legislador) desembocar 
numa reestruturação da dívida da empresa e na adoção de outras 
medidas, designadamente de índole societária e ao nível da gestão, 
suscetíveis de viabilizar e valorizar a manutenção da empresa em 
atividade.

8.2. O plano de insolvência
8.2.1. Introdução

O plano de insolvência poderá, nos termos legais, lograr diversos 
objetivos: (i) a mera liquidação da massa insolvente; (ii) a recuperação 
do devedor; (iii) a transmissão da empresa, o que corresponderá a uma 
espécie de liquidação ordenada; ou (iv) um modelo misto.

Particular destaque merece, aqui, também, a previsão expressa do 
artigo 199º do CIRE, sob a epígrafe “Saneamento por transmissão”. Aqui 
se prevê e regula, em termos gerais, a possibilidade de o plano prever 
a constituição de uma ou mais sociedades destinadas à exploração de 
um ou mais estabelecimentos adquiridos à massa insolvente mediante 
contrapartida adequada.
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8.2.2. Plano de Recuperação

Sendo, pois, múltiplas as finalidades a que o plano de insolvência 
pode estar adstrito, certo é que a liquidação do insolvente e a repartição 
do produto obtido pelos credores poderá não ser a solução mais adequa-
da. Com efeito, haverá situações em que a continuidade da empresa, 
mantendo-se ou não a respetiva titularidade, constitui a oportunidade 
mais fecunda para os credores verem satisfeitos os respetivos créditos.

Por isso, mesmo em cenário de insolvência, não será de descartar 
a hipótese de fazer aprovar pelos credores um plano de insolvência 
baseado na recuperação da empresa, que, de acordo, aliás, com o novo 
nº 3 introduzido no artigo 192º do CIRE, passará a chamar-se plano 
de recuperação. De resto, a apresentação à insolvência, para além de 
cumprir um dever legal, poderá ter como objetivo a reestruturação 
dos créditos e a recuperação da empresa, por intermédio de um plano. 
Vejamos.

i) Conteúdo
De acordo com o nº 1 do artigo 192º do CIRE, o pagamento dos 

créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa insolvente e a sua 
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor, bem como a 
responsabilidade do devedor depois de findo o processo de insolvência, 
podem ser regulados num plano de recuperação. Não obstante, o plano 
só poderá afetar por forma diversa a esfera jurídica dos interessados, 
ou interferir com direitos de terceiros, na medida em que tal seja ex-
pressamente autorizado pela lei ou consentido pelos visados (cfr. nº 2 
do artigo 192º do CIRE).

Aflora, logo aqui, o princípio da igualdade, previsto no artigo 194º 
do CIRE, o qual estipula que o tratamento mais desfavorável relativa-
mente a outros credores em idêntica situação depende do consentimento 
do credor afetado, o qual se considera tacitamente prestado no caso de 
voto favorável. Admitem-se diferenciações relativamente a credores 
em idênticas situações, é certo, mas apenas se justificadas por razões 
objetivas.

A nossa jurisprudência tem interpretado esta determinação no 
sentido de que o plano de insolvência possa diferenciar o tratamento a 
diferentes classes de credores, alterando a sua situação jurídica, ainda 
que sem o respetivo consentimento.
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Quanto ao conteúdo, o plano deve indicar claramente a respetiva 
finalidade e as alterações dele decorrentes para as posições jurídicas 
dos credores da insolvência.

Deverá ainda incluir, nomeadamente:
a) A descrição da situação patrimonial, financeira e reditícia do 

devedor;
b) No caso de se prever a manutenção em atividade da empresa, na 

titularidade do devedor ou de terceiro, e pagamentos aos credo-
res à custa dos respetivos rendimentos, plano de investimentos, 
conta de exploração previsional e demonstração previsional de 
fluxos de caixa pelo período de ocorrência daqueles pagamentos, 
e balanço pró-forma, em que os elementos do ativo e do passivo, 
tal como resultantes da homologação do plano de insolvência, 
são inscritos pelos respetivos valores;

c) O impacto expectável das alterações propostas, por comparação 
com a situação que se verificaria na ausência de qualquer plano 
de insolvência;

d) A indicação dos preceitos legais derrogados e do âmbito dessa 
derrogação.

O plano deverá, também, indicar sobre se os meios de satisfação 
dos credores serão obtidos através de liquidação da massa insolvente, 
de recuperação do titular da empresa ou da transmissão da empresa 
a outra entidade.

O plano de recuperação poderá ainda contemplar providências com 
incidência no passivo (cfr. artigo 196º do CIRE), como sendo:

a) O perdão ou redução do valor dos créditos sobre a insolvência, 
quer quanto ao capital, quer quanto aos juros, com ou sem cláu-
sula ‘salvo regresso de melhor fortuna’;

b) O condicionamento do reembolso de todos os créditos ou de parte 
deles às disponibilidades do devedor;

c) A modificação dos prazos de vencimento ou das taxas de juro dos 
créditos;

d) A constituição de garantias;
e) A cessão de bens aos credores.
Por outro lado, no âmbito específico das sociedades comerciais, 

poderá o plano contemplar, designadamente:
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a) Uma redução do capital social para cobertura de prejuízos, 
incluindo para zero ou outro montante inferior ao mínimo es-
tabelecido na lei para o respetivo tipo de sociedade, desde que, 
neste caso, a redução seja acompanhada de aumento do capital 
para montante igual ou superior àquele mínimo;

b) Um aumento do capital social, em dinheiro ou em espécie, a 
subscrever por terceiros ou por credores, nomeadamente me-
diante a conversão de créditos em participações sociais, com 
ou sem respeito pelo direito de preferência dos sócios legal ou 
estatutariamente previsto;

c) A alteração dos estatutos da sociedade;
d) A transformação da sociedade noutra de tipo distinto;
e) A alteração dos órgãos sociais;
f) A exclusão de todos os sócios, tratando-se de sociedade em nome 

coletivo ou em comandita simples, acompanhada da admissão 
de novos sócios.

ii) Aprovação e homologação
A proposta de plano de recuperação considerar-se-á aprovada se, 

estando presentes ou representados na reunião credores cujos créditos 
constituam, pelo menos, um terço do total dos créditos com direito de 
voto, recolher mais de dois terços da totalidade dos votos emitidos e 
mais de metade dos votos emitidos correspondentes a créditos não su-
bordinados, não se considerando como tal as abstenções. Não conferem, 
porém, direito de voto:

a) Os créditos que não sejam modificados pela parte dispositiva do 
plano;

b) Os créditos subordinados de determinado grau, se o plano 
decretar o perdão integral de todos os créditos de graus hierar-
quicamente inferiores e não atribuir qualquer valor económico 
ao devedor ou aos respetivos sócios, associados ou membros, 
consoante o caso.

Após aprovação, o plano deverá ainda ser sujeito a homologação 
do juiz, a qual poderá ser recusada, em regra que admite exceções, 
se a situação de algum credor ao abrigo do plano for previsivelmente 
menos favorável do que a que existiria na ausência de qualquer plano, 
designadamente face à situação resultante de acordo já celebrado em 
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procedimento extrajudicial de regularização de dívidas; ou se o plano 
proporcionar a algum credor um valor económico superior ao montante 
nominal dos seus créditos sobre a insolvência, acrescido do valor das 
eventuais contribuições que ele deva prestar.

9. EFICIÊNCIA FISCAL NA REVITALIZAÇÃO 
E RECUPERAÇÃO E DE EMPRESAS

Os benefícios fiscais constantes dos artigos 267º e seguintes do CIRE 
são transversais aos vários procedimentos de reestruturação empresa-
rial, designadamente, ao Processo Especial de Revitalização (PER), ao 
Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE) e, por fim, 
ao Plano de Recuperação em contexto de insolvência.

Na verdade, os benefícios fiscais previstos nos artigos 268º, 269º e 
270º do CIRE são aplicáveis aos planos de reestruturação aprovados 
em sede de PER, em determinadas condições, aos Acordos de Reestru-
turação em sede de RERE, aos planos de insolvência, de pagamentos 
ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente, sendo que 
genericamente:

a) Não entram para a formação da matéria colectável do devedor 
as variações patrimoniais positivas resultantes das alterações 
das suas dívidas previstas em plano de recuperação;

b) O valor dos créditos que forem objeto de redução, ao abrigo de 
plano de recuperação, é considerado como custo ou perda do res-
petivo exercício, para efeitos de apuramento do lucro tributável 
dos sujeitos passivos do imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares e do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas;

c) Estão isentos de imposto do selo, quando a ele se encontrem 
sujeitos, diversos atos previstos em planos de recuperação, como 
sendo as modificações de prazos de financiamento ou das taxas 
de juro dos créditos sobre a insolvência, os aumentos de capital, 
as conversões de créditos em capital e a emissão de letras ou 
livranças, entre outras;

d) Estão isentas de imposto municipal sobre as transmissões onero-
sas de imóveis diversas transmissões de bens imóveis, integradas 
em qualquer plano de recuperação, como sendo as que decorram 
de dação em cumprimento de bens da empresa.
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No que respeita ao RERE, o artigo 27º da Lei 8/2018, de 2 de março, 
vem confirmar a aplicação dos benefícios fiscais previstos nos artigos 
267º e seguintes do CIRE, embora, neste caso, a concessão de tais 
benefícios dependa do facto de a reestruturação compreender pelo 
menos  30% dos créditos não subordinados da empresa. Sendo que, 
nas situações em que tal não ocorra, pode a Autoridade Tributária, 
por requerimento fundamentado apresentado por alguma das partes 
subscritoras do Acordo de Reestruturação, aceitar que o mesmo produza 
os mesmos efeitos.

Nesta perspetiva, a elaboração e aprovação de Planos de Recu-
peração, seja em PER, seja em RERE, beneficia de uma reconhecida 
eficiência fiscal.

10. FUNDO DE GARANTIA SALARIAL

No quadro das operações de recuperação e revitalização da empresa, 
a adopção de medidas com incidência na estrutura de recursos humanos, 
bem como a necessidade de articular a gestão daqueles recursos com 
a situação financeira da empresa, poderão recomendar a utilização do 
Fundo de Garantia Salarial, o qual depende, sempre, da iniciativa dos 
próprios trabalhadores. Neste quadro, é fundamental o envolvimento 
destes e das respetivas organizações sindicais na preparação, negociação 
e implementação das diversas medidas a adotar.

O Fundo de Garantia Salarial (FGS) vem expressamente previsto no 
artigo 336º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro, que, na sua letra, remete a regulamentação deste Fundo 
para legislação especial. Nos termos do referido artigo, o pagamento 
de créditos emergentes de contrato de trabalho ou da sua violação ou 
cessação, que não possam ser pagos pelo empregador, por motivo de 
insolvência ou de situação económica difícil, é assegurado pelo FGS, 
nos termos previsto em legislação específica.

Em conformidade, o Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, sucessi-
vamente alterado até à sua mais recente versão, com a Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro, aprovou o novo regime do Fundo de Garantia 
Salarial, previsto no artigo 336.º do Código do Trabalho, transpondo a 
Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2008, relativa à proteção dos trabalhadores assalariados 
em caso de insolvência do empregador.
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Tal como o nome sugere, este Fundo é um fundo autónomo que 
não integra o âmbito de proteção social garantido pelo sistema de 
segurança social, antes com este se relacionando, quer pela via de 
parte do seu financiamento, quer pela via da sua gestão entregue ao 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), 
especialmente dotado para garantir aos trabalhadores que exerçam ou 
tenham exercido habitualmente a sua atividade em território nacional 
ao serviço de empregador, com atividade no território de dois ou mais 
Estados-Membros, ainda que este seja declarado insolvente por tribunal 
ou outra autoridade competente de outro Estado-Membro da União 
Europeia ou outro Estado abrangido pelo Acordo sobre o Espaço Eco-
nómico Europeu, o pagamento dos créditos emergentes do contrato de 
trabalho e, bem assim, da sua respetiva violação ou cessação, desde que 
se encontrem preenchidos os requisitos plasmados na lei, sendo igual-
mente necessário, por parte do trabalhador, um impulso para recorrer 
a este Fundo, demonstrando a sua vontade em beneficiar deste direito 
que lhe é conferido, visto que, o Fundo não opera automaticamente. 

De acordo com o artigo 1.º do regime do Fundo de Garantia Sala-
rial, anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril supra referido, o 
Fundo assegura o pagamento ao trabalhador de créditos emergentes 
do contrato de trabalho ou da sua violação ou cessação, desde que seja: 

a) Proferida sentença de declaração de insolvência do empregador; 
b) Proferido despacho do juiz que designa o administrador judicial 

provisório, em caso de processo especial de revitalização. 
A alínea c) deste mesmo art.º 1.º do mencionado Decreto-Lei pro-

ferido prevê ainda que o Fundo assegura o referido pagamento desde 
que seja proferido despacho de aceitação do requerimento proferido 
pelo IAPMEI ï Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IA-
PMEI, I. P.), no âmbito do procedimento extrajudicial de recuperação 
de empresas. Sucede, porém, que esta hipótese não é mais aplicável 
porque está relacionada ao SIREVE5, revogado pela Lei 8/2018, de 2 
de março, que criou o RERE, procedimento este que não tem qualquer 
intervenção do IAPMEI, I.P. e é substancialmente diferente do SIREVE.

5 - O que se confirma pelo disposto na alínea c) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, 
que estabelece que “o IAPMEI, I. P., notifica o Fundo da apresentação do requerimento de utili-
zação do Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE), do despacho de 
aceitação deste requerimento, da celebração e cessação do acordo e da extinção do procedimento”.
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Assim, a não previsão expressa no que respeita ao RERE no Decreto-
-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, tem como consequência o não acesso 
ao FGS dos trabalhadores com créditos laborais sobre a empresa que 
recorre a RERE, pelo que urge a alteração do Decreto-Lei nº 59/2015, no 
sentido de garantir o acesso ao FGS pelos trabalhadores com créditos 
sobre as empresas que recorrem ao RERE em termos idênticos ao que 
já se encontravam previstos para o SIREVE.

Deste modo, os requisitos para que o trabalhador possa benefi-
ciar deste regime são três, a saber: (i) a existência de um contrato de 
trabalho, ou a sua cessação ou violação; (ii) a existência de créditos 
laborais; e (iii) a declaração de insolvência do empregador ou, em caso 
de PER, ter sido proferido despacho de nomeação de administrador 
judicial provisório.

Posto isto, estando verificados os requisitos tanto do lado do em-
pregador como do lado do trabalhador, este último deverá preencher e 
entregar o requerimento apropriado para o efeito nos Centros Distritais 
ou Serviços Locais da Segurança Social, preferencialmente nos serviços 
correspondentes à localização da sede da empresa. Este requerimento 
poderá ser obtido nos mesmos locais onde deverá ser entregue e, bem 
assim, no sítio da Internet da Segurança Social - www.seg-social.pt.

Para a cabal instrução do processo, o requerimento a entregar de-
verá ser instruído, consoante as situações, pelos seguintes documentos:

a) Declaração ou cópia autenticada de documento comprovativo dos 
créditos reclamados pelo trabalhador, emitida pelo administra-
dor de insolvência ou pelo administrador judicial provisório do 
PER;

b) Declaração comprovativa da natureza e do montante dos créditos 
em dívida declarados no requerimento pelo trabalhador, quando 
o mesmo não seja parte constituída, emitida pelo empregador;

c) Declaração de igual teor, emitida pelo serviço com competên-
cia inspetiva do ministério responsável pela área do emprego, 
quando não seja possível a obtenção dos documentos previstos 
nas alíneas anteriores.

O requerimento é certificado pelo administrador da insolvência, pelo 
administrador judicial provisório, pelo empregador ou pelo serviço com 
competência inspetiva do ministério responsável pela área do emprego.
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Quando o trabalhador alegar que foi despedido ilicitamente pela 
entidade patronal, é necessário comprovar que tal facto corresponde à 
verdade, mediante apresentação da respetiva sentença. Relativamente 
aos créditos abrangidos ao abrigo deste Fundo, podem ser englobados, 
nos termos do artigo 2.º, n.º 4, do regime em referência, os créditos 
laborais vencidos nos seis meses anteriores à data de propositura da 
ação insolvência ou de apresentação do requerimento para ser dado 
início ao PER.

Relativamente aos pedidos decorrentes da cessação do contrato de 
trabalho, de harmonia com o disposto no artigo 2º, nº 8, do mencionado 
Decreto-Lei, o Fundo de Garantia Salarial só assegura o pagamento dos 
créditos quando o pagamento lhe seja requerido até um ano a partir do 
dia seguinte àquele em que cessou o contrato de trabalho, sendo este 
um prazo de caducidade. Porém, o referido prazo suspende-se com a 
propositura de ação de insolvência e com a apresentação do requeri-
mento no PER, até 30 dias após o trânsito em julgado da sentença de 
declaração de insolvência do empregador ou da data do despacho do 
juiz que designa o administrador judicial provisório no PER.

No que se refere aos valores monetários que o Fundo poderá ga-
rantir e atribuir, no art. 3.º do Decreto-Lei n.º 59/2015, de 21 de abril, 
estão previstos dois limites bastante rigorosos que dizem respeito ao 
(i) valor máximo mensal que poderá ser atribuído a um determinado 
beneficiário do Fundo e (ii) ao limite máximo global.

Nesta conformidade, o primeiro limite nunca poderá ser superior a 
três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, indepen-
dentemente do valor remuneratório mensal que o trabalhador auferia 
anteriormente à sua inscrição no Fundo. Quanto ao segundo limite, este 
não poderá nunca exceder seis meses de retribuição, utilizando, para 
efetuar o cálculo, o primeiro limite que se traduz na impossibilidade 
de o trabalhador recorrer ao Fundo de Garantia Salarial se já recebeu 
deste, seis vezes o triplo da retribuição mínima garantida.

O Fundo fica sub-rogado nos direitos e nos privilégios creditórios do 
trabalhador, na medida dos pagamentos efetuados, acrescidos de juros 
de mora vincendos. Deste modo, sendo os bens da massa insolvente 
insuficientes para garantir o pagamento da totalidade dos créditos 
laborais, os créditos em que o Fundo fica sub-rogado são graduados a 
pari com o valor remanescente dos créditos laborais.
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Atenta a urgência destes processos, qualquer requerimento apre-
sentado terá como prazo máximo de resposta 30 (trinta) dias, a contar 
da data em que o requerimento se encontre devidamente instruído. A 
decisão fundamentada é notificada ao requerente, indicando-se, em 
caso de deferimento total ou parcial, o montante a pagar, a forma de 
pagamento e os valores deduzidos.

O Fundo pode, contudo, recusar o pagamento dos créditos garantidos 
caso verifique a existência de uma situação de abuso, nomeadamente 
por conluio ou simulação, ou reduzir o valor dos mesmos caso se veri-
fique desconformidade entre os montantes requeridos e a média dos 
valores constantes das declarações de remunerações dos 12 meses 
anteriores à data do requerimento, quando as mesmas se refiram a 
remuneração efetivamente auferida.

Este Fundo apresenta-se, assim, como uma alternativa a considerar 
para todos os trabalhadores que se encontrem nas situações acimas 
descritas, garantindo a sua subsistência. Por outro lado, a entidade 
empregadora poderá procurar consolidar o pagamento da dívida emer-
gente a antecipação pelo Fundo, no quadro dos regimes prestacionais 
a que aludimos adiante.

11. REGIME ESPECÍFICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS 
AO ESTADO

Aquando da implementação das medidas de recuperação de empre-
sas é importante ter presente o regime legal específico de pagamento 
de dívidas ao Estado. 

Isto porque, nos termos do artigo 8.º do DL n.º 398/98, de 17 de de-
zembro, que aprova a lei geral tributária, enuncia e define os princípios 
gerais que regem o direito fiscal português e os poderes da adminis-
tração tributária e garantias dos contribuintes (Lei Geral Tributária 
– “LGT”), a incidência dos impostos, a taxa, os benefícios fiscais, as 
garantias dos contribuintes, a definição dos crimes fiscais e o regime 
geral das contra-ordenações fiscais, estão sujeitos ao princípio da lega-
lidade tributária. De igual modo, a liquidação e cobrança dos tributos 
(incluindo os prazos de prescrição e caducidade), a regulamentação 
das figuras da substituição e responsabilidade tributárias, a definição 
das obrigações acessórias, a definição das sanções fiscais sem natureza 
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criminal e as regras de procedimento e processo tributário estão ainda 
sujeitos a este princípio.

Dai resulta que todo o tratamento das questões de natureza fiscal 
no âmbito das medidas de recuperação de empresas, incluindo o parce-
lamento da dívida, deve ser feito com estrita observância da lei, sobre 
pena de gerar responsabilidade não só dos sujeitos passivos originários 
(empresa devedora) mas, também, subsidiariamente ou solidariamente, 
de outras pessoas.

Acresce que, conforme estabelece o artigo 36.º da LGT, os elementos 
essenciais da relação jurídica tributária não podem ser alterados por 
vontade das partes e a administração tributária não pode conceder 
moratórias no pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos 
expressamente previstos na lei.

Deste modo, qualquer que seja o negócio jurídico efetuado pelas 
partes, mesmo em documento autêntico, e independentemente de se 
tratar de plano aprovado em PER ou em processo de insolvência, não 
vincula a administração tributária se a previsão não observar o que 
estiver expressamente consignado na lei e contemplar aquilo que a lei 
fiscal autorize. A administração tributária pode, ainda, subordinar a 
atribuição de benefícios fiscais ou a aplicação de regimes fiscais de na-
tureza especial, que não sejam de concessão inteiramente vinculada, ao 
cumprimento de condições por parte do sujeito passivo, inclusivamente, 
nos casos previstos na lei, por meio de contratos fiscais6.

11.1. Considerações gerais relativas ao pagamento de     
dívidas ao estado, aplicáveis as diversas medidas de 
recuperação

Para além do pagamento, a lei admite a extinção da relação jurí-
dica tributária por outras formas, sendo a dação em cumprimento e 
a compensação admitidas nos casos expressamente previstos na lei7.

Salvo disposição legal expressa em sentido contrário, o pagamento 
das dívidas ao Estado é sucessivamente imputado pela ordem se-
guinte, em caso de o montante a pagar ser inferior ao devido: (i) juros 
moratórios; (ii) outros encargos legais; (iii) dívida tributária, incluindo 

6 - Conforme artigo 36.º da LGT.
7 - N.º 2 do artigo 40.º da LGT.
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juros compensatórios; e, (v) coimas8, podendo o pagamento das dívidas 
tributárias ser realizado pela empresa devedora ou por terceiro, que 
após o termo do prazo do pagamento voluntário fica sub-rogado nos 
direitos da administração tributária, desde que requeira a declaração 
de sub-rogação previamente e obtenha autorização do devedor, ou prove 
interesse legítimo9.

O artigo 42.º da LGT autoriza o pagamento da dívida tributária em 
prestações, nos termos fixados por lei, ficando excluídas deste benefício 
as dívidas de recursos próprios comunitários e, nos termos da lei, as 
quantias retidas na fonte ou legalmente repercutidas a terceiros ou 
ainda quando o pagamento do imposto seja condição da entrega ou 
transmissão dos bens.

O património do devedor constitui a garantia geral dos créditos 
tributários.  Para efeito de garantia de tais créditos, a administração 
tributária dispõe ainda:

a) Dos privilégios creditórios previstos no Código Civil ou nas leis 
tributárias;

b) Do direito de constituição, nos termos da lei, de penhor ou hi-
poteca legal, quando essas garantias se revelem necessárias à 
cobrança efetiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a 
propriedade dos bens, ficando a eficácia dos referidos direitos 
dependente do registo legalmente exigível;

c) Do direito de retenção de quaisquer mercadorias sujeitas à ação 
fiscal de que o sujeito passivo seja proprietário, nos termos que 
a lei fixar10.

11.2. O regime específico do pagamento das dívidas à 
Segurança Social

O Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, 
regula os regimes abrangidos pelo sistema previdencial aplicáveis aos 
trabalhadores por conta de outrem ou em situação legalmente equi-
parada para efeitos de segurança social, aos trabalhadores indepen-

8 -  N.º 4 do artigo 40.º da LGT.
9 -  Artigo 41.º da LGT.
10 -  Artigo 50.º da LGT.
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dentes, bem como o regime de inscrição facultativa (CCSPSS), sendo 
subsidiariamente aplicáveis a tal Código:

a) Quanto à relação jurídica contributiva, a Lei Geral Tributária;
b) Quanto à responsabilidade civil, o Código Civil;
c) Quanto à matéria procedimental, o Código do Procedimento 

Administrativo;
d) Quanto à matéria substantiva contraordenacional, o Regime 

Geral das Infrações Tributárias11.
Nos termos do artigo 185.º do CCSPSS, consideram-se dívidas à 

segurança social todas as dívidas contraídas perante as instituições 
do sistema de segurança social pelas pessoas e entidades ali indica-
das, incluindo as sociedades comerciais, designadamente as relativas 
às contribuições, quotizações, taxas, incluindo as adicionais, os juros, 
as coimas e outras sanções pecuniárias relativas a contraordenações, 
custos e outros encargos legais.

É essencial a empresa ter a sua situação regularizada perante a 
Segurança Social, sob pena de ficar sujeita a limitações. Isto porque, 
conforme determina o artigo 213.º do CCSPSS, além das limitações es-
pecialmente previstas noutros diplomas, as empresas que não tenham 
a situação contributiva regularizada não podem:

a) Celebrar contratos, ou renovar o prazo dos já existentes, de for-
necimentos, de empreitadas de obras públicas ou de prestação de 
serviços com o Estado, Regiões Autónomas, institutos públicos, 
autarquias locais e instituições particulares de solidariedade 
social comparticipadas pelo orçamento da segurança social;

b) Explorar a concessão de serviços públicos;
c) Fazer cotar em bolsa de valores os títulos representativos do seu 

capital social;
d) Lançar ofertas públicas de venda do seu capital e, em subscrição 

pública, títulos de participação, obrigações ou ações;
e) Beneficiar dos apoios dos fundos comunitários ou da concessão 

de outros subsídios por parte do Estado, de outras pessoas cole-
tivas de direito público e de entidades de capitais exclusiva ou 
maioritariamente públicos.

11 - Artigo 3.º do CCSPSS.
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Para efeitos do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, considera-se situação contributiva 
regularizada (a) a inexistência de dívidas de contribuições, quotizações, 
juros de mora e de outros valores do contribuinte, bem como as situa-
ções de dívida, cujo pagamento em prestações tenha sido autorizado e 
enquanto estiverem a ser cumpridas as condições desta autorização12, 
ainda que o pagamento prestacional tenha sido autorizado a terceiro ou 
a responsável subsidiário, e, (b) as situações em que o contribuinte tenha 
reclamado, recorrido, deduzido oposição ou impugnado judicialmente a 
dívida, desde que tenha sido prestada garantia idónea, ou dispensada 
a sua prestação, nos termos legalmente previstos13.

Importa notar que, quanto aos agrupamentos de interesse económico 
e aos agrupamentos complementares de empresas, têm a sua situação 
contributiva regularizada quando as referidas situações se verifiquem 
relativamente aos mesmos, bem como relativamente a cada uma das 
entidades agrupadas; quanto às sociedades em relação de participação 
recíproca, em relação de domínio, ou em relação de grupo, têm a sua 
situação contributiva regularizada quando as referidas situações se 
verifiquem relativamente às mesmas, bem como quanto a cada uma 
das sociedades que integram a coligação.

No caso de as sociedades não regularizarem a dívida à segurança 
social através do pagamento voluntário, ficará a mesma sujeita à 
execução fiscal, sempre e quando o seu valor acumulado atinja os li-
mites estabelecidos anualmente por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da segurança social14, sendo certo que a dívida 
prescreve no prazo de cinco anos a contar da data em que a obrigação 
deveria ter sido cumprida, sem prejuízo de tal prazo se interromper 
pela ocorrência de qualquer diligência administrativa realizada, da 
qual tenha sido dado conhecimento ao responsável pelo pagamento, 
conducente à liquidação ou à cobrança da dívida, e suspende-se nos 
termos previstos no referido Código e na lei geral15. 

12 - Designadamente, o pagamento da primeira prestação e a constituição de garantias, quando 
aplicável.
13 - Artigo 208.º do CCSPSS.
14 - Artigo 186.º do CCSPSS.
15 - Artigo 187.º do CCSPSS.
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Sem prejuízo das regras aplicáveis ao processo de execução fiscal, 
a dívida à segurança social extingue-se16:

a) Pelo respetivo pagamento (que pode ocorrer ao abrigo de um 
plano de pagamento prestacional da dívida, ou de um acordo de 
regularização voluntária de dívida);

b) Pela dação em pagamento;
c) Por compensação de créditos;
d) Por retenção de valores por entidades públicas;
e) Por conversão em participações sociais;
f) Pela alienação de créditos.
Atendendo ao seu interesse para o presente GUIA, vejamos algumas 

das formas de extinção da dívida das empresas à segurança social:

11.2.1 Pagamento ao abrigo de um plano de pagamento 
prestacional da dívida

Conforme autorizado pelo artigo 189.º do CCSPSS, o pagamento da 
dívida, incluindo os créditos por juros de mora vencidos e vincendos, 
pode ser efetuado em prestações (através de um plano de pagamento 
prestacional da dívida, ou de um acordo de regularização voluntária 
de dívida), sendo que o prazo de prescrição das dívidas suspende-se 
durante o período de pagamento em prestações. 

Regulamentando a referida disposição legal, o artigo 81.º do Decreto 
Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, estabelece que o pagamento 
deve ser feito em prestações mensais, iguais e sucessivas, com o limite 
máximo de 150 prestações, podendo, excecionalmente, quando tal se 
mostre indispensável à recuperação económica da empresa, ser auto-
rizada a progressividade do valor das prestações.

No entanto, o número de prestações autorizado para o pagamento 
depende:

a) Da capacidade financeira do contribuinte;
b) Do risco financeiro envolvido;
c) Das circunstâncias determinantes da origem das dívidas;

16 - Artigo 188.º do CCSPSS.
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d) Do grau de liquidez da garantia17.
Importa notar que a taxa de juros vincendos, a aplicar no âmbito de 

pagamentos prestacionais autorizados, pode ser reduzida em função 
da idoneidade da garantia, sendo que o pagamento de cada prestação 
deve ser efetuado até ao final do mês a que diz respeito. 

A autorização do pagamento prestacional de dívida à Segurança 
Social, a isenção ou redução dos respetivos juros vencidos e vincendos 
são situações excecionais para a regularização de dívida previstas 
nos artigos 189.º a 194.º do CCSPSS e na respetiva regulamentação, 
constante, nomeadamente, do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 
de janeiro, sem prejuízo das regras aplicáveis ao processo de execução 
fiscal. 

As referidas condições excecionais de regularização de dívidas só 
podem ser autorizadas quando, cumulativamente, sejam requeridas 
pelo contribuinte (a empresa), sejam indispensáveis para a sua via-
bilidade económica e desde que o contribuinte se encontre numa das 
seguintes situações18:

a) Processo de insolvência, de recuperação ou de revitalização; 
b) Contratos de consolidação financeira e ou de reestruturação 

empresarial, conforme se encontram definidos no Decreto-Lei 
n.º 81/98, de 2 de abril19; 

c) Contratos de aquisição, total ou parcial, do capital social de uma 
empresa por parte de quadros técnicos, ou por trabalhadores, 
que tenham por finalidade a sua revitalização e modernização.

Relativamente à situação prevista na letra b) acima, os contratos 
de consolidação financeira e de reestruturação empresarial são con-
tratos celebrados entre uma empresa em situação financeira difícil 
e instituições de crédito ou outros parceiros interessados, que condu-
zam ao reequilíbrio financeiro da empresa através da reestruturação 
do passivo, da concessão de financiamentos adicionais ou do reforço 
dos capitais próprios (contratos de consolidação financeira), ou que 
prevejam a reconversão, o redimensionamento ou a reorganização da 

17 - Artigo 81.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011.
18 - Artigo 190.º do CCSPSS.
19 - Os contratos de consolidação financeira e os contratos de reestruturação empresarial estão 
definidos, respetivamente, no artigo 2.º e no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 81/98, de 2 de abril.
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empresa, designadamente, através da alienação de estabelecimento 
ou áreas de negócio, alteração da forma jurídica ou cisão (contratos de 
reestruturação empresarial).

Importa notar que o incumprimento do pagamento das contribuições 
mensais desde a data de entrada do requerimento para a concessão 
daquelas situações excecionais constitui indício da inviabilidade eco-
nómica do contribuinte, o que pode vir a prejudicar a concessão da 
medida pela Segurança Social. Acresce que, para efeito de concessão 
do pagamento em plano prestacional, as instituições de Segurança 
Social competentes podem exigir complementarmente às empresas, e 
a expensas destas, a realização de auditorias, estudos e avaliações por 
entidades que considere idóneas, sempre que tal se revele necessário 
para a análise da proposta de regularização.

De realçar que é condição especial da autorização do pagamento 
prestacional que as condições de regularização da dívida à segurança 
social não sejam menos favoráveis do que o acordado para os restantes 
credores20. Ainda que o cumprimento tempestivo das prestações autori-
zadas e das contribuições mensais vencidas no seu decurso constituam 
condições de vigência do acordo prestacional21. 

O incumprimento das referidas condições determina a resolução do 
acordo prestacional pela instituição de Segurança Social competente, 
com efeitos retroativos, o que significa dizer que, vindo o acordo pres-
tacional a ser resolvido,  a empresa perde o direito de todos os bene-
fícios que lhes foram concedidos no âmbito do acordo, nomeadamente 
quanto à redução ou ao perdão de juros, sendo que o montante pago a 
título de prestações é imputado à dívida contributiva mais antiga de 
capital e juros22.

Quanto à regularização da dívida à segurança social no âmbito da 
execução cível, conforme previsto no artigo 80.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, 

  “para efeitos do disposto nos artigos 188.º [pagamento da dívida 
em prestações] e 189.º [situações exececionais para a regulari-

20 - Artigo 191.º do CCSPSS.
21 - Artigo 192.º do CCSPSS.
22 -  Artigo 193.º do CCSPSS
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zação da dívida] do CCSPSS, quando, por força da renovação da 
execução extinta, prevista no artigo 850.º 23 do Código de Processo 
Civil, as instituições de segurança social passem a assumir a po-
sição de exequente, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I. P., pode autorizar a regularização da dívida através de 
acordo prestacional, para efeitos do disposto nos artigos 806.º e 
seguintes do Código de Processo Civil.”24. 

O acordo prestacional neste âmbito é autorizado nos mesmos termos 
em que são autorizados os acordos prestacionais no âmbito das execuções 
fiscais que correm termos pelas secções de processo executivo do sistema 
de solidariedade e segurança social, sendo certo que, conforme previsto 
no artigo 194.º do CCSPSS, a decisão de autorização do pagamento da 
dívida em prestações e a decisão de resolução do respetivo acordo deter-
minam, respetivamente, a suspensão e o prosseguimento da instância 

23 - O artigo 850.º do CPC determina o seguinte:
“Artigo 850.º
Renovação da execução extinta 
1 - A extinção da execução, quando o título tenha trato sucessivo, não obsta a que a ação 
executiva se renove no mesmo processo para pagamento de prestações que se vençam 
posteriormente. 
 2 - Também o credor reclamante, cujo crédito esteja vencido e haja reclamado para ser 
pago pelo produto de bens penhorados que não chegaram entretanto a ser vendidos nem 
adjudicados, pode requerer, no prazo de 10 dias contados da notificação da extinção da 
execução, a renovação desta para efetiva verificação, graduação e pagamento do seu crédito. 
 3 - O requerimento faz prosseguir a execução, mas somente quanto aos bens sobre que incida 
a garantia real invocada pelo requerente, que assume a posição de exequente. 
 4 - Não se repetem as citações e aproveita-se tudo o que tiver sido processado relativamente 
aos bens em que prossegue a execução, mas os outros credores e o executado são notificados 
do requerimento. 
 5 - O exequente pode ainda requerer a renovação da execução extinta nos termos das 
alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo anterior, quando indique os concretos bens a penhorar, 
aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número anterior.”

24 - Artigos 806.º a 810.º do CPC, relativos ao regime do acordo de pagamento em prestações 
e do acordo global obtido entre exequente e executado no âmbito de um processo de execução. 
Conforme determinam, respetivamente, o n.º 1 do artigo 806.º e o n.º 1 do artigo 810.º do CPC, 
“O exequente e o executado podem acordar no pagamento em prestações da dívida exequenda, 
definindo um plano de pagamento e comunicando tal acordo ao agente de execução.”; “O execu-
tado, o exequente e os credores reclamantes podem acordar num plano de pagamentos, que pode 
consistir nomeadamente numa simples moratória, num perdão, total ou parcial, de créditos, na 
substituição, total ou parcial, de garantias ou na constituição de novas garantias.”. No entanto, 
conforme o disposto no n.º 1 do artigo 808.º do CPC, “A falta de pagamento de qualquer das pres-
tações, nos termos acordados, importa o vencimento imediato das seguintes, podendo o exequente 
requerer a renovação da execução para satisfação do remanescente do seu crédito, aplicando-se o 
disposto n.º 4 do artigo 850.º” (quanto ao n.º 4 do artigo 850.º, cfr a nota de rodapé precedente).
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de processo executivo pendente, sem prejuízo do disposto no artigo 809.º 
(renovação da instância)25-26 do Código do Processo Civil (CPC). 

A autorização do pagamento prestacional da dívida, o seu cumpri-
mento integral bem como a resolução do acordo, quando tal se veri-
fique, são comunicados oficiosamente pela instituição de Segurança 
Social competente ao órgão de execução ou ao tribunal, ou a ambos, 
consoante o caso. 

Sem prejuízo das competências próprias das instituições de Se-
gurança Social nas Regiões Autónomas, a autorização para efeito de 
autorização do pagamento prestacional de dívida à Segurança Social 
e, a isenção ou redução dos respetivos juros vencidos e vincendos são 
concedidas por deliberação do conselho diretivo do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.)27.

25 -  O artigo 809.º do atual CPC contém a seguinte redação:
“Artigo 809.º
Tutela dos direitos dos restantes credores 
1 - Renova-se a instância caso algum credor reclamante, cujo crédito esteja vencido, o requeira 
para satisfação do seu crédito. 
 2 - No caso previsto no número anterior, é notificado o exequente para, no prazo de 10 dias, 
declarar se: 
 a) Desiste da garantia a que alude o n.º 1 do artigo 807.º; 
b) Requer também a renovação da instância para pagamento do remanescente do seu crédito, 
ficando sem efeito o pagamento em prestações acordado. 
 3 - A notificação a que alude o número anterior é feita com a cominação de, nada dizendo o 
exequente, se entender que desiste da garantia a que alude o n.º 1 do artigo 807.º. 
4 - Desistindo o exequente da garantia, o requerente assume a posição de exequente, aplicando-
-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 850.º.” 

26 -  O artigo 194.º do CCSPSS faz referência ao artigo 885.º do anterior CPC, cuja redação era 
a seguinte:

“Artigo 885.º
Tutela dos direitos dos restantes credores 
1 - Fica sem efeito a sustação da execução se algum credor reclamante, cujo crédito esteja 
vencido, requerer o prosseguimento da execução para satisfação do seu crédito. 
 2 - No caso previsto no número anterior é notificado o exequente para, no prazo de 10 dias, 
declarar se: 
 a) Desiste da garantia a que alude o n.º 1 do artigo 883.º; 
b) Requer também o prosseguimento da execução para pagamento do remanescente do seu 
crédito, ficando sem efeito o pagamento em prestações acordado. 
 3 - A notificação a que alude o número anterior é feita com a cominação de, nada dizendo 
o exequente, se entender que desiste da penhora já efectuada. 
 4 - Desistindo o exequente da penhora, o requerente assume a posição de exequente, aplicando-
-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 920.º 
5 - O disposto nos números anteriores é aplicável quando o exequente e o executado acordem 
na suspensão da instância, nos termos do n.º 4 do artigo 279.º.”   

27 - N.º 6 do artigo 190.º do CCSPSS.
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De realçar que as empresas a quem tenha sido autorizado o paga-
mento prestacional da dívida devem incluir as condições do mesmo no 
relatório de apreciação anual da situação da empresa28. 

11.2.2. Pagamento ao abrigo de um acordo de regularização 
voluntária de dívida

É ainda possível à empresa efetuar o pagamento da dívida à Se-
gurança Social por via de um acordo de regularização voluntária de 
dívida. Tal é possível quando, por resolução de Conselho de Ministros 
sejam previstas medidas de revitalização económica e recuperação e 
viabilização empresariais. 

Neste caso, no âmbito da sua atribuição de assegurar o cumpri-
mento das obrigações contributivas, o Instituto da Segurança Social, 
I. P. (ISS, I. P.) pode celebrar acordos de regularização voluntária de 
dívida, nos termos definidos em decreto-lei29. Para o efeito, foi aprovado 
o Decreto-Lei n.º 213/2012, de 25 de setembro, que tem por objeto a de-
finição do regime de celebração de acordos de regularização voluntária 
de contribuições e quotizações devidas à Segurança Social, e autoriza 
o pagamento diferido de montante de contribuições a regularizar em 
situações não resultantes de incumprimento e prevê uma dispensa 
excecional do pagamento de contribuições.  

Para a celebração dos acordos de regularização voluntária de dívi-
da, é pressuposto essencial que exista resolução do Conselho de Mi-
nistros prevendo medidas de revitalização económica e recuperação e 
viabilização empresariais. Neste caso, o Instituto da Segurança Social, 
I. P. (ISS, I. P.), pode, através da celebração de tais acordos, autorizar o 
pagamento diferido de contribuições e quotizações em dívida relativas 
a um período máximo de três meses em dívida e que não tenham sido 
objeto de participação para efeitos de cobrança coerciva, não podendo 
existir outras dívidas por regularizar ou em sede de processo executivo 
judicial. Estes acordos abrangem a totalidade da dívida constituída, bem 
como os juros de mora vencidos e vincendos até integral pagamento30.

28 - N.º 2 do artigo 210.º do CCSPSS.
29 - N.º 7 do artigo 190.º do CCSPSS.
30 - Artigo 2.º do DL n.º 213/2012.
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O plano prestacional dos acordos de regularização voluntária de 
dívida deve contemplar o pagamento integral da dívida constituída, 
bem como os respetivos juros de mora, vencidos e vincendos, as pres-
tações devem ser de igual montante e não podem exceder seis meses, 
salvo se o valor total da dívida da empresa abrangida pelo acordo for 
superior € 15.300,00, caso em que  o número máximo de prestações 
pode ser até 12 meses31.

O cumprimento do acordo, bem como o pontual pagamento das con-
tribuições e quotizações mensais, permite a emissão de declaração de 
situação contributiva regularizada, nos termos do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social32.

No entanto, a falta de pagamento tempestivo das prestações au-
torizadas e/ou das contribuições e quotizações mensais vencidas no 
seu decurso e a falta de entrega da declaração de remunerações rela-
tivamente a todos os trabalhadores nos prazos legais determinam a 
resolução do acordo. A resolução do acordo determina a participação 
imediata do montante em dívida ao Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), acrescido dos respetivos juros de 
mora, para efeitos de cobrança coerciva33.

11.2.3. Pagamento da dívida por dação em pagamento

Para a extinção total ou parcial de dívida vencida, a Segurança Social 
pode aceitar, em pagamento, a dação de bens móveis ou imóveis, por 
parte da empresa devedora, conforme expressamente autorizado pelo 
art.º 196.º do CCSPSS. Para o efeito, os bens ï móveis ou imóveis  ï que 
forem objeto de dação em pagamento devem ser avaliados pelo IGFSS, 
I. P., pela instituição competente nas Regiões Autónomas ou por quem 
estes determinarem, a expensas da empresa devedora, e, uma vez for-
malizada a dação, integram o património do IGFSS, I. P., devendo ser 
transferidos para a sua titularidade, sem prejuízo das competências 
próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

A dação em pagamento carece de prévia autorização por parte do 
membro do Governo responsável pela área da Segurança Social, que 

31 - Artigo 4.º do DL n.º 213/2012.
32 - Artigo 5.º do DL n.º 213/2012.
33 - Artigo 6.º do DL n.º 213/2012. 
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pode delegar tal competência, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

Regra geral, a Segurança Social só pode aceitar bens em pagamento 
de valor igual ou inferior ao da dívida, só podendo aceitar bens avaliados 
por valor superior ao da dívida no caso de se demonstrar a possibilidade 
da sua imediata utilização para fins de interesse público, ou no caso de 
a dação se efetuar no âmbito de processo de insolvência, de um PER, 
ou se a empresa tiver celebrado contratos de consolidação financeira 
e/ou de reestruturação empresarial, contratos de aquisição, total ou 
parcial, do capital social de uma empresa por parte de quadros técnicos, 
ou por trabalhadores, que tenham por finalidade a sua revitalização 
e modernização, conforme se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 
81/98, de 2 de abril.  

No entanto, em caso de aceitação da dação em pagamento de bens de 
valor superior à dívida, tal deverá estar autorizado no despacho prévio 
de autorização à dação. Este despacho constitui, a favor da empresa 
(contribuinte), um crédito no montante desse excesso, a utilizar em 
futuros pagamentos de contribuições, quotizações ou no pagamento 
de rendas, sem embargo de a empresa poder renunciar a tal crédito.

11.2.4. Pagamento da dívida por compensação de créditos

A empresa que seja simultaneamente credora e devedora da Segu-
rança Social pode requerer a compensação de créditos à entidade de 
Segurança Social competente, sem prejuízo do disposto em legislação 
específica. Aliás, conforme autorizado pelo n.º 2 do artigo 197.º do 
CCPSS e regulamentado pelo artigo 77.º do Decreto Regulamentar 
n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, a instituição de segurança social com-
petente deve proceder à compensação oficiosa de créditos sempre que 
detete a sua existência, devendo disso dar conhecimento à empresa 
contribuinte.

11.2.5. Pagamento da dívida por retenção de valores por 
entidades públicas

Outra forma de pagamento legalmente prevista é a que decorre da 
retenção de parte de pagamento ou crédito a ser concedido a empresa, 
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com subsequente entrega de tal montante à Segurança Social para 
liquidação de dívida da empresa, no valor correspondente.

Com efeito, o artigo 198.º do CCSPSS determina que o Estado, as 
o utras pessoas coletivas de direito público e as entidades de capitais 
exclusiva ou maioritariamente públicos só podem conceder algum 
subsídio ou proceder a pagamentos superiores a € 3.000,00, líquido de 
IVA, a contribuintes da Segurança Social que tenham situação contri-
butiva regularizada.

No caso de existência de dívida à Segurança Social, tais entidades 
estão obrigadas a reter o montante em débito à Segurança Social, do 
subsídio ou pagamento a efetuar, sendo que a retenção total nunca 
poderá exceder o limite de 25% do valor do subsídio ou pagamento pre-
visto efetuar. Realce-se, porém, que conforme previsto no artigo 78.º do 
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, no caso de entidades 
de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, as importâncias 
respeitantes ao pagamento de indemnizações no âmbito de contratos 
de seguro, reembolso de despesas de saúde ou resgate ou vencimento 
de produtos financeiros não são consideradas para feito da retenção.

A obrigação de retenção impõe-se, igualmente, às instituições 
públicas, às entidades particulares e às cooperativas com capacidade 
de concessão de crédito, relativamente à concessão de financiamentos 
às empresas, a médio e longo prazos, de montantes superiores a € 
50.000,00. Por assim ser, a entidade concedente do crédito está obrigada 
a, previamente à concessão do crédito, exigir da empresa a apresentação 
de certidão de situação contributiva, que, não estando regularizada, 
impõe a retenção do montante em dívida até ao limite de 25% do valor 
do financiamento a conceder. 

As entidades que procederem à retenção de valores em cumprimento 
do determinado pelo artigo 198.º do CCSPSS devem comunicar a re-
ferida retenção, através de formulário próprio, no sítio da Internet da 
Segurança Social, devendo a entrega dos valores retidos ser efetuada no 
prazo de cinco dias após a retenção, por depósito em conta do Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., ou nas tesourarias 
do sistema de Segurança Social, indicando o código de referência de 
pagamento que, para o efeito, for fornecido pelo sistema de Segurança 
Social na sequência da referida comunicação. O Instituto da Segurança 
Social, I. P., deverá imputar os valores retidos ao montante da dívi-
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da, nos termos indicados no artigo 79.º do Decreto Regulamentar n.º 
1-A/2011 (ou seja, observando a seguinte ordem de imputação: dívida de 
quotizações, dívida de contribuições, juros de mora e, por fim, a outros 
valores devidos nos termos do CSPSS)34.

O incumprimento da obrigação de reenção por entidades não públi-
cas determina a obrigação de a mesma pagar ao IGFSS, I. P., as suas 
expensas, o valor que não foi retido, acrescido dos respetivos juros 
legais, ficando por esta obrigação solidariamente responsáveis os ad-
ministradores, gerentes, gestores ou equivalentes da entidade faltosa, 
sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança 
social nas Regiões Autónomas.

Tais retenções exoneram a empresa do pagamento das respetivas 
importâncias.

11.2.6. Pagamento da dívida  por conversão em participações 
sociais

O artigo 199.º do CCSPSS autoriza a transformação da dívida à 
Segurança Social em capital social da empresa contribuinte, quando 
haja acordo do IGFSS, I. P., e autorização do membro do Governo res-
ponsável pela área da Segurança Social.

Contudo, esta transformação em capital social só pode ser autori-
zada depois de realizada uma avaliação ou auditoria por uma entidade 
que seja considerada idónea pelo IGFSS, I. P., sem prejuízo das com-
petências próprias das instituições de Segurança Social nas Regiões 
Autónomas. 

As participações sociais entretanto adquiridas podem ser alienadas 
a todo o tempo pela entidade de Segurança Social competente, mediante 
prévia autorização do membro do Governo responsável pela área da 
Segurança Social.

11.3. O pagamento de dívidas à Administração Tributária

Diferentemente do que sucede quanto às dívidas à Segurança Social, 
o pagamento de dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira encontra 
maior limitação quanto às formas possíveis de realização. 

34 -  Cfr. artigo 18.º da Portaria n.º66/2011, de 4 de fevereiro.
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Vejamos, assim, as formas pelas quais pode ser feito o pagamento 
de dívidas vencidas à Autoridade Tributária e Aduaneira.

11.3.1. Pagamento da dívida em prestações

O pagamento em prestações de dívidas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira só pode ser autorizado relativamente a dívidas que sejam 
já objeto de execução fiscal, estejam contempladas em plano de recu- 
peração ou em plano de insolvência.

Com efeito, nos termos do artigo 196.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 
de outubro (CPPT), as dívidas exigíveis em processo executivo podem 
ser pagas em prestações mensais e iguais, mediante requerimento a 
dirigir, até à marcação da venda, ao órgão da execução fiscal, ficando 
excluída da possibilidade as dívidas decorrentes de recursos próprios 
comunitários e as resultantes da falta de entrega, dentro dos respetivos 
prazos legais, de imposto retido na fonte ou legalmente repercutido a 
terceiros.

Excecionalmente, é admitida a possibilidade de pagamento em 
prestações das dívidas decorrentes de recursos próprios comunitários 
e as resultantes da falta de entrega de imposto retido na fonte ou 
legalmente repercutido a terceiros, sem prejuízo da responsabilidade 
contraordenacional ou criminal que ao caso couber, quando:

O pagamento em prestações se inclua em plano de recuperação no 
âmbito de processo de insolvência ou de PER, ou em acordo sujeito ao 
RERE ou em negociação, e decorra do plano ou do acordo, consoante 
o caso, a imprescindibilidade da medida, podendo neste caso haver 
lugar a dispensa da obrigação de substituição dos administradores ou 
gerentes, se tal for tido como adequado pela entidade competente para 
autorizar o plano ou se demonstre a dificuldade financeira excecional e 
previsíveis consequências económicas gravosas à empresa, no caso de 
não ser permitido o parcelamento da dívida, não podendo o número das 
prestações mensais exceder 24 e o valor de qualquer delas ser inferior 
a 1 unidade de conta no momento da autorização.

É condição essencial para o deferimento do pagamento em prestações 
que a empresa executada, pela sua situação económica, não possua 
capacidade para solver a dívida de uma só vez, não devendo o número 
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das prestações em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas 
ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização.

No entanto, nos casos em que se demonstre notória dificuldade 
financeira e previsíveis consequências económicas para a empresa, o 
número de prestações mensais poderá ser alargado até 5 anos, desde 
que a dívida exequenda exceda 500 unidades de conta no momento 
da autorização, não podendo então nenhuma delas ser inferior a 10 
unidades da conta.

Porém, desde que estas duas condições sejam cumpridas, o regime 
prestacional pode ser alargado até ao limite máximo de 150 prestações 
quando: 

a) Para efeitos de plano de recuperação a aprovar no âmbito de pro-
cesso de insolvência ou de PER, ou de acordo a sujeitar ao RERE 
do qual a administração tributária seja parte, se demonstre a 
indispensabilidade da medida, e ainda quando os riscos inerentes 
à recuperação dos créditos o tornem recomendável. 

b) A empresa executada esteja a cumprir plano de recuperação 
aprovado no âmbito de processo de insolvência ou de processo 
especial de revitalização, ou acordo sujeito ao RERE, e demonstre 
a indispensabilidade de acordar um plano prestacional relativo 
a dívida exigível em processo executivo não incluída no plano ou 
acordo em execução, mas respeitante a facto tributário anterior 
à data de aprovação do plano ou de celebração do acordo, e ainda 
quando os riscos inerentes à recuperação dos créditos o tornem 
recomendável.

Note-se que a importância a dividir em prestações não compreen-
de os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida 
exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento. Tais 
juros serão incluídos na guia passada pelo funcionário para pagamento 
conjuntamente com a prestação.

Em qualquer dos casos, a competência para autorização de paga-
mento em prestações é do órgão da execução fiscal35.

Por determinação do artigo 199.º do CPPT, quando o pedido de paga-
mento em prestações for efetuado no âmbito de execução fiscal, caso não 

35 - Artigo 197.º do CPPT.
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se encontre já constituída garantia, com o pedido a empresa executada 
deverá oferecer garantia idónea, a qual consistirá em garantia bancá-
ria, caução, seguro-caução ou qualquer meio suscetível de assegurar 
os créditos do exequente, incluindo penhor ou hipoteca voluntária, que 
ficam sujeitas a concordância da administração tributária. É compe-
tente para apreciar as garantias a prestar a entidade competente para 
autorizar o pagamento em prestações. Importa notar que a penhora já 
feita sobre os bens necessários para assegurar o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido vale como garantia. 

Porém, por um lado, se o executado considerar existirem os pressu-
postos da isenção da prestação de garantia, deverá invocá-los e prová-
-los. Por outro, não dependem da prestação de quaisquer garantias adi-
cionais os pagamentos em prestações ao abrigo de plano de recuperação 
no âmbito de processo de insolvência ou de PER ou em acordo sujeito ao 
RERE de empresas em execução ou em negociação que decorra do plano 
ou do acordo. Sem prejuízo disto, as garantias já constituídas à data 
de autorização dos pagamentos em prestações no âmbito dos referidos 
planos/acordos mantêm-se até ao limite máximo da quantia exequenda, 
sendo reduzidas anualmente no dobro do montante efetivamente pago 
em prestações ao abrigo daqueles planos de pagamentos, desde que não 
se verifique, consoante os casos, a existência de novas dívidas fiscais 
em cobrança coerciva cuja execução não esteja legalmente suspensa ou 
cujos prazos de reclamação ou impugnação estejam a decorrer.

A falta de pagamento sucessivo de três prestações, ou de seis inter-
poladas, importa o vencimento das seguintes se, no prazo de 30 dias a 
contar da notificação para o efeito, a empresa executada não proceder 
ao pagamento das prestações incumpridas, prosseguindo o processo 
de execução fiscal os seus termos36. Contudo, nos casos de dispensa de 
garantia, nos termos do n.º 5 do artigo 198.º do CPPT (o que ocorre no 
caso de dívidas das empresas em execução fiscal de valor inferior a € 
10.000,00), a falta de pagamento de uma prestação importa o venci-
mento imediato das seguintes, prosseguindo o processo de execução 
fiscal os seus termos.

36 - Artigo 200.º do CPPT.
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11.3.2. Pagamento da dívida por via de dação em pagamento

O pagamento das dívidas à Autoridade Tributária pode também ser 
feito através de dação em pagamento, pela empresa devedora (executa-
da) ou por terceiro, conforme consignado nos artigos 87.º, 201.º e 202.º 
do CPPT. Assim sendo, a dação em pagamento pode ocorrer antes da 
instauração do processo de execução fiscal, ou no âmbito desta.

Quanto à dação em pagamento antes da execução fiscal, cujo regime 
está previsto no artigo 87.º do CPPT, só é admissível no âmbito de processo 
conducente à celebração de acordo de recuperação de créditos do Estado.

O requerimento com pedido de dação em pagamento pode ser apre-
sentado a partir do início do prazo do pagamento voluntário e é dirigido 
ao ministro ou órgão executivo de que dependa a administração tribu-
tária, que decidirá, ouvidos os serviços competentes, designadamente 
sobre o montante da dívida e acrescido e os encargos que incidam sobre 
os bens. 

Porém, a aceitação da dação, em caso de dívidas a diferentes admi-
nistrações tributárias, poderá ser efetuada por despacho conjunto dos 
ministros competentes e órgãos executivos, que deverá discriminar o 
montante aplicado no pagamento das dívidas existentes, sem prejuízo 
do direito da empresa contribuinte a solicitar a revisão dos critérios 
utilizados.

À dação em pagamento efetuada nos termos antes referidos aplicam-
-se os requisitos materiais ou processuais da dação em pagamento na 
execução fiscal, com as necessárias adaptações.

Importa notar que o pedido de dação em pagamento não suspende 
a cobrança da obrigação tributária.

Quanto à dação em pagamento após ter sido instaurada execução 
fiscal, cujo regime está previsto nos artigos 201.º e 202.º do CPPT, a 
empresa executada ou terceiro por ela podem, no prazo de oposição, 
requerer ao ministro ou órgão executivo de quem dependa a adminis-
tração tributária legalmente competente para a liquidação e cobrança 
da dívida a extinção da dívida exequenda e acrescido, com a dação em 
pagamento de bens móveis ou imóveis, com descrição pormenorizada 
dos bens que pretende dar em pagamento e desde que tais bens não 
tenham valor superior à dívida exequenda e acrescido, salvo os casos 
de se demonstrar a possibilidade de imediata utilização dos referidos 
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bens para fins de interesse público ou social, ou de a dação se efetuar no 
âmbito do processo conducente à celebração de acordo de recuperação 
de créditos do Estado. 

Havendo interesse na receção dos bens em dação, deverão os mesmos 
ser avaliados, regra geral, através de uma comissão cuja constituição 
será promovida pelo órgão de execução fiscal, que presidirá, e dois lou-
vados por ele designados, que serão, no caso de bens imóveis, peritos 
avaliadores das listas regionais e, no caso de bens móveis, pessoas com 
especialização técnica adequada, devendo a comissão efetuar a avalia-
ção no prazo máximo de 30 dias após ser determinada a sua realização. 
A avaliação é efetuada pelo valor de mercado dos bens, tendo em conta 
a maior ou menor possibilidade da sua realização, entrando as despesas 
correspondentes em regra de custas do processo de execução fiscal.

O despacho que autorizar a dação em pagamento definirá os termos 
de entrega dos bens oferecidos, podendo selecionar, entre os propostos, 
os bens a entregar em cumprimento da dívida exequenda e acrescido.

Autorizada a dação em pagamento por terceiro, ficará este sub-ro-
gado nos direitos da Fazenda Pública nos termos e condições definidos 
no CPPT, nomeadamente nos artigos 91.º e 92.º do referido Código.

Em caso de aceitação da dação em pagamento de bens de valor 
superior à dívida exequenda e acrescido, o despacho que a autoriza 
constitui um crédito no montante desse excesso, a favor da empresa 
devedora, que deverá utilizar tal crédito em futuros pagamentos de 
impostos ou outras prestações tributárias, na aquisição de bens ou de 
serviços no prazo de 5 anos ou no pagamento de rendas, desde que as 
receitas correspondentes estejam sob a administração do ministério ou 
órgão executivo por onde corra o processo de dação, sendo tal crédito 
intransmissível e impenhorável e a sua utilização depende da prévia 
comunicação, no prazo de 30 dias, à entidade a quem deva ser efetuado 
o pagamento.

Porém, em caso de cessação de atividade da empresa devedora, pode 
esta requerer à administração tributária, nos 60 dias posteriores, o pa-
gamento em numerário do montante em causa, que só lhe será concedido 
se fizer prova da inexistência de dívidas tributárias àquela entidade.

Note-se, porém, que o executado poderá desistir da dação em 
pagamento até 5 dias após a notificação do despacho ministerial de 
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autorização da dação, mediante o integral pagamento da totalidade da 
dívida exequenda e acrescido, incluindo os custos com as avaliações.

De realçar que o n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 
de fevereiro, que fixou as normas de execução do Orçamento do Estado 
para 2012, determinou que o regime de dação de bens em pagamento 
constante do Código de Procedimento e de Processo Tributário (arti-
gos 87.º, 201.º e 202.º) é aplicável ao pagamento de todas as dívidas 
ao Estado, ainda que não se encontrem abrangidas por processo de 
execução fiscal.

11.4. Responsabilidade de outras pessoas pelo pagamento 
das dívidas das empresas ao estado

Atendendo à relevância da matéria, cumpre, ainda, chamar a aten-
ção para o regime aplicável à responsabilidade de outras pessoas, sub-
sidiária ou solidária à da empresa devedora originária. Neste âmbito, 
para efeito do presente Guia, releva a que diz respeito aos membros de 
corpos sociais e responsáveis técnicos das empresas, aos liquidatários 
da empresa, incluindo a do administrador da insolvência37. 

De realçar que, em caso de substituição tributária, o n.º 1 do artigo 
28.º da LGT determina que “a entidade obrigada à retenção é respon-
sável pelas importâncias retidas e não entregues nos cofres do Estado, 
ficando o substituído desonerado de qualquer responsabilidade no seu 
pagamento, sem prejuízo do disposto nos números seguintes”. Contudo, 
conforme previsto no n.º 2 do mesmo artigo, “Quando a retenção tiver 
a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final, cabe ao 
substituído a responsabilidade originária pelo imposto não retido e ao 
substituto a responsabilidade subsidiária, ficando este ainda sujeito 
aos juros compensatórios devidos desde o termo do prazo de entrega até 
ao termo do prazo para apresentação da declaração pelo responsável 
originário ou até à data da entrega do imposto retido, se anterior”. Nos 
restantes casos, a sociedade substituída é apenas subsidiariamente 

37 - Neste âmbito, importa notar que a responsabilidade tributária por dívidas de outrem é, 
salvo determinação em contrário, apenas subsidiária. Via de regra, efetiva-se por reversão do 
processo de execução fiscal, o que depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do 
devedor principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão.
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responsável pelo pagamento da diferença entre as importâncias que 
deveriam ter sido deduzidas e as que efetivamente o foram38.

Quanto à responsabilidade dos membros de corpos sociais e respon-
sáveis técnicos, é subsidiária a das empresas e vem regulamentada no 
art. 24.º da LGT. Nos termos do número 1 da mencionada disposição, 
os administradores, diretores e gerentes e outras pessoas que exerçam, 
ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em 
sociedades comerciais e em entes fiscalmente equiparados, são subsi-
diariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verifi-
cado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de 
pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, 
em qualquer dos casos, tiver sido por culpa sua que o patrimó-
nio da pessoa coletiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou 
insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entre-
ga tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando 
não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

A referida responsabilidade aplica-se ainda:
a) Aos membros dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de 

contas nas sociedades comerciais em que os houver, desde que 
se demonstre que a violação dos deveres tributários da sociedade 
resultou do incumprimento das suas funções de fiscalização39; 

b) Aos técnicos oficiais de contas, desde que se demonstre a violação 
dos deveres de assunção de responsabilidade pela regularização 
técnica nas áreas contabilística e fiscal ou de assinatura de de-
clarações fiscais, demonstrações financeiras e seus anexos40.

Relativamente à responsabilidade dos liquidatários e dos adminis-
tradores de insolvência, conforme o número 1 do artigo 26.º da LGT, 
na liquidação de qualquer sociedade, devem os liquidatários começar 
por satisfazer as dívidas fiscais, sob pena de ficarem pessoal e soli-
dariamente responsáveis pelas importâncias respetivas, ficando tal 

38 - N.º 3 do artigo 28.º da LGT.
39 - N.º 2 do artigo 24.º da LGT.
40 - N.º 3 do artigo 24.º da LGT.
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responsabilidade excluída em caso de dívidas da sociedade que gozem 
de preferência sobre os débitos fiscais.

Contudo, quando a liquidação ocorra em processo de insolvência, 
os administradores da insolvência (porquanto responsáveis pela li-
quidação) devem satisfazer os débitos fiscais em conformidade com a 
ordem prescrita na sentença de verificação e graduação dos créditos 
nele proferida, sem embargo de serem responsabilizados pelas dívidas 
fiscais da massa insolvente (dívidas fiscais constituídas no curso do 
processo de insolvência) que não forem pagas.

Em especial quanto a dívida à Segurança Social, o art.º 209.º do 
CCSPSS determina responsabilidade solidária do cessionário com 
o cedente, em caso de trespasse, cessão de exploração ou de posição 
contratual, pelas dívidas à segurança social existentes à data da cele-
bração do negócio, sendo nula qualquer cláusula negocial em contrário, 
devendo, no momento da realização do registo de cessão de quota ou de 
quotas que signifique a alienação a novos sócios da maioria do capital 
social, o ato ser instruído com declaração comprovativa da situação 
contributiva da empresa.

12. O INCIDENTE DE QUALIFICAÇÃO DA INSOLVÊNCIA 
E A RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES DE 
EMPRESAS COM REFLEXO PENAL

 Existe a necessidade de considerar que um processo de recuperação 
de empresas não é a-histórico e que, para lá do que são os modelos 
de reestruturação, revitalização e de recuperação de empresas e dos 
instrumentos legais disponíveis para o efeito, é também essencial que 
os responsáveis das empresas tenham uma visão plúrima das respon-
sabilidades legais que sobre si impedem. 

Assim, para além da responsabilidade solidária ou subsidiária que 
a lei atribui aos dirigentes de empresas pelo pagamento, ao Estado, 
das dívidas das empresas que dirigem, conforme já se expôs no capítulo 
precedente, importa ainda ter presente as respetivas responsabilida-
des  decorrentes da eventual qualificação da insolvência como culposa 
e as responsabilidades penais que o Código lhes impõe. Deste modo, 
é essencial que os dirigentes de empresas tenham presente os con-
tornos dessa esfera de responsabilidades. É que só essa consideração 
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lhes permitirá conformar os seus comportamentos e evitar qualquer 
atuação contra legem.

Como ponto de partida para o que adiante se expõe quanto à 
responsabilidade dos  dirigentes de empresas com reflexos penais, 
importa realçar, desde logo, que, no âmbito dos procedimentos legais 
de recuperação de empresas e da consideração do quadro legal do 
regime insolvencial, existe um posicionamento tradicional fortemente 
enraizado de que existe uma separação entre aquilo que é a previsão 
legal de um conjunto de responsabilidades emergentes do processo 
de qualificação da insolvência e aquilo que são as responsabilidades 
emergentes a nível penal (crimes falimentares). 

Nesta senda, o próprio artigo 185.º do CIRE, referente ao processo 
de qualificação de insolvência, estipula que a insolvência é considerada 
como culposa ou fortuita, mas estipula também que a qualificação atri-
buída não é vinculativa para efeitos da decisão de causas penais, nem 
das ações a que se reporta o n.º 3 do artigo 82.º do CIRE (de eventual 
responsabilidade civil). 

Em termos práticos, é clara a intenção do legislador no sentido de 
a decisão do incidente de qualificação de insolvência regulado no CIRE 
não ser vinculativa para efeito de instauração e prosseguimento do ati-
nente processo criminal. Deste modo, não é necessário que a insolvência 
haja sido qualificada como culposa para que o procedimento criminal, 
relativamente, por exemplo, ao crime previsto no artigo 227.º do Código 
Penal (CP), possa ser tramitado. De igual forma, por um lado, ainda 
que a insolvência tenha sido qualificada como culposa, nada obsta à 
prolação, pelo Ministério Público, no fim do inquérito penal, de despa-
cho de arquivamento e, por outro lado, a qualificação da insolvência 
como fortuita não impede a dedução de acusação por crime falimentar. 

No entanto, se não existe comunicabilidade entre a decisão que 
venha a ser proferida relativamente à qualificação da insolvência como 
fortuita ou culposa e a imputabilidade de crime falimentar ao abrigo 
do CIRE ou do Código Penal, a verdade é que o artigo 297.º do CIRE 
consagra que, logo que haja conhecimento de factos que indiciem a 
prática de qualquer dos crimes previstos e punidos nos artigos 227.º 
a 229.º do Código Penal, deve o juiz dar conhecimento da ocorrência 
ao Ministério Público, para efeitos do exercício da ação penal. Assim 
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sendo, é essencial que os dirigentes de empresas estejam atentos aos 
limites dos seus comportamentos e da sua atuação. 

Precisamente por isso, pretendendo o presente GUIA RRR servir 
de instrumento para apoiar aqueles que se ocupam das empresas, 
importa tecer breves considerações sobre o incidente de qualificação 
de insolvência e sobre os crimes falimentares.

12.1. O incidente de qualificação da insolvência: a 
insolvência culposa

O incidente de qualificação de insolvência tem relevância no próprio 
processo de insolvência. Está previsto nos artigos 185.º e seguintes do 
CIRE e constitui uma fase do processo que visa apreciar as causas que 
levaram à situação de insolvência. Mais concretamente, o incidente visa 
apurar se a situação de insolvência é fortuita ou culposa.

Este incidente de qualificação de insolvência foi introduzido pelo 
Decreto-lei 53/2004, por influência da Ley Concursal espanhola de 9 de 
julho de 2003. Esta introdução surge em consequência da necessidade 
de responsabilizar os agentes que contribuem para estas situações 
de insolvência mediante condutas dolosas ou com culpa grave e pela 
necessidade de assegurar os respetivos credores, obtendo assim ‘’uma 
maior e mais eficaz responsabilização dos titulares da empresa e dos 
administradores de pessoas coletivas’’41.

Neste âmbito, importa referir que os factos que levam a uma si-
tuação de insolvência podem ser consequência de uma atuação negli-
gente ou de intuitos fraudulentos do devedor ou, até mesmo, devido a 
circunstâncias alheias à conduta do devedor ou dos administradores. 
Assim, torna-se fundamental determinar se na origem da situação de 
insolvência estiveram razões culposas ou razões externas às pessoas 
que orientaram a empresa.

É neste contexto que a conduta do devedor insolvente, dos titulares 
da empresa e dos administradores de direito ou de facto é o elemento 
relevante para a qualificação da insolvência como culposa ou fortuita. 
No entanto, há que salientar que a apreciação da conduta tem de ser 
feita por referência a um conjunto de fatores, sendo necessário verificar 
se aquela contribuiu ou agravou a situação de insolvência e se os atos 

41 -  Ponto 40 do Preâmbulo do Decreto-Lei 53/2004.
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danosos foram praticados com dolo ou com culpa grave, uma vez que 
apenas nestes casos deverá a insolvência ser qualificada como culposa, 
implicando, consequentemente, uma série de efeitos para as pessoas 
afetadas (vide artigo 189.º, n.º 2, CIRE).

O incidente de qualificação da insolvência pode ser aberto pelo Juiz, 
por altura da declaração de insolvência, ou após parecer do adminis-
trador da insolvência ou de manifestação de algum interessado quanto 
ao caráter culposo da insolvência da empresa. Como refere ADELAIDE 
MENEZES LEITÃO42, “ou na sentença de declaração de insolvência, 
quando o juiz disponha de elementos que justifiquem a respetiva aber-
tura, ou na sequência de parecer formulado pelo administrador da 
insolvência ou de alegações de qualquer interessado que concluam pela 
ocorrência de culpa na insolvência, sempre que o juiz considere oportuna 
a abertura do incidente’’.

Como vimos supra, o incidente visa apurar se a situação de insol-
vência é fortuita ou culposa. No entanto, o CIRE não prevê o conceito 
de insolvência fortuita, tal como os seus critérios de aplicabilidade. 
Pode-se, porém, considerar que a insolvência é fortuita quando não for 
possível imputar a situação de insolvência a alguém, sendo esta muitas 
vezes causada por razões difusas de mercado que levam a dificuldades 
financeiras. Diferentemente, quanto à insolvência culposa, há que 
atender a diversos fatores, conforme veremos infra.

Para efeito do presente GUIA, cingiremos as nossas considerações 
à insolvência culposa.

12.1.1.  O que é a insolvência culposa?

A insolvência culposa encontra-se prevista no artigo 186.º do CIRE 
e, para que uma determinada insolvência seja qualificada como culposa, 
importa que, no prazo de três anos anteriores ao início do processo de 
insolvência, tenha havido uma conduta do devedor ou dos seus admi-
nistradores (de direito ou de facto) que tenha criado ou agravado aquela 
situação (de insolvência). É necessário, portanto, que essa conduta seja 
dolosa ou praticada com culpa grave. 

Assim, exige-se não só que a conduta seja dolosa ou com culpa grave 
do devedor e dos seus administradores mas também que haja um nexo 

42 -  ADELAIDE MENEZES LEITÃO, em Direito da Insolvência, AAFDL, 2017, pp. 192.
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de causalidade entre a conduta e a situação de insolvência. Como tal, 
o comportamento tem de contribuir para a criação ou agravamento da 
situação de insolvência, naquilo que é a consideração da necessidade 
(até probatória) de um nexo de causalidade. Por fim, a conduta em 
causa tem de ter ocorrido nos três anos anteriores ao início do processo 
de insolvência.

Partindo do conceito de insolvência culposa prevista no artigo 186.º, 
n.º 1, do CIRE, o legislador previu um sistema de presunções de dois 
níveis para a sua verificação, tendo em consideração um critério de 
aparente gravidade dos comportamentos: presunções absolutas (juris 
et de jure) contidas no número 2 do referido artigo do CIRE, que, como 
veremos, constituem um elenco taxativo de situações que, se verificadas, 
automaticamente classificam uma dada insolvência como culposa, e 
presunções relativas (juris tantum), contidas no n.º 3 do mesmo artigo 
do CIRE, e que se reportam a duas situações concretas que podem in-
diciar motivos suficientes para a classificação de uma dada insolvência 
como culposa. Estas presunções visam facilitar o trabalho do julgador 
ao analisar a situação de insolvência, permitindo que haja maior efi-
ciência nesta análise. 

12.1.2 Presunções absolutas de insolvência culposa

Focando-nos agora no artigo 186.º, n.º 2, do CIRE, este preceito 
consagra um conjunto de presunções inilidíveis (juris et de jure) de 
insolvência culposa. Ou seja, se se provarem os factos tipificados nas 
alíneas, considera-se a insolvência como culposa.  

Assim, conforme o previsto no artigo em causa, considera-se que 
há insolvência culposa sempre que os gerentes ou administradores, de 
direito ou de facto, do devedor que não seja pessoa singular tenham, 
nomeadamente: destruído, danificado, inutilizado, ocultado ou feito de-
saparecer, no todo ou em parte considerável, o património da empresa; 
criado ou agravado artificialmente passivos ou prejuízos, ou reduzido 
lucros, causando, nomeadamente, a celebração pela empresa de negócios 
ruinosos em proveito dos seus gerentes ou administradores ou em nome 
de pessoas com eles especialmente relacionadas; disposto dos bens da 
empresa em proveito pessoal ou de terceiros; exercido (a coberto da 
personalidade jurídica da empresa) uma atividade em proveito pessoal 
ou de terceiros e em prejuízo da empresa; feito do crédito ou dos bens 
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do devedor uso contrário ao interesse deste (em proveito pessoal ou 
de outrem); prosseguido (no seu interesse pessoal ou de terceiro) uma 
exploração deficitária, não obstante saberem ou deverem saber que esta 
conduziria com grande probabilidade a uma situação de insolvência; 
incumprido a obrigação de manter contabilidade organizada, mantido 
uma contabilidade fictícia ou uma dupla contabilidade ou praticado 
irregularidade com prejuízo relevante para a compreensão da situação 
patrimonial e financeira do devedor; e incumprido, de forma reiterada, 
os seus deveres de apresentação e de colaboração.

Uma vez que estas situações previstas no artigo 186.º, n.º 2, do 
CIRE constituem presunções inilidíveis e são irrefutáveis, têm como 
consequência a obrigatoriedade de o juiz qualificar a insolvência como 
culposa sempre que se verifique qualquer uma das situações tipificadas.

12.1.3.  Presunções relativas de insolvência culposa

Situação diferente surge quanto ao n.º 3 do artigo 186.º do CIRE. 
A principal diferença que podemos apontar entre estes dois preceitos 
surge, desde logo, na indicação dada pela aposição da palavra “sem-
pre”, prevista no n.º 2 do artigo 186.º, contrariamente ao n.º 3 em que 
a palavra não é sequer utilizada. Aqui está a intenção do legislador 
em diferenciar aquilo que é um catálogo forte de indiciação e classi-
ficação imediata (e por isso taxativo), previsto no n.º 2, daquilo que 
é a indicação de situações graves, previstas no n.º 3, mas que, ainda 
assim, não permitirão uma classificação de uma dada insolvência como 
automaticamente culposa. A discussão passa também por perceber se, 
de alguma forma, e como alguma jurisprudência e autores parecem 
apontar, o exíguo catálogo previsto no n.º 3 é, na verdade, uma cláusula 
geral aberta que pode permitir a subsunção de outras situações que 
possam ilustrar a existência de um processo de insolvência culposa.

Este preceito estabelece que se presume a existência de culpa grave 
quando os administradores (de direito ou de facto) do devedor que não 
sejam uma pessoa singular tenham incumprido o dever de requerer a 
declaração de insolvência ou a obrigação de elaborar as contas anuais, 
no prazo legal, de submetê-las à devida fiscalização ou de as depositar  
na conservatória do registo comercial.

Neste caso, devemos prevalecer-nos do disposto no artigo 350.º, n.º 
2, do Código Civil, entendendo-se estas presunções como relativas. Es-
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tas presunções podem ser afastadas mediante prova em contrário, são 
refutáveis, uma vez que apenas está demonstrado um dos pressupostos 
do artigo 186.º, n.º 1, do CIRE, a culpa grave.

Neste sentido, surge a questão de saber se estas presunções cons-
tituem presunções relativas de culpa qualificada no facto praticado ou 
presunções relativas de culpa qualificada na insolvência. Tem sido o 
entendimento da maioria da doutrina que o artigo 186.º, n.º 3, do CIRE 
contém uma presunção ilidível de existência de culpa grave por parte 
dos administradores das sociedades que não requerem a insolvência 
do devedor ou não procedem à elaboração das contas, à sujeição a 
fiscalização ou ainda ao depósito das contas, mas que não basta a sim-
ples demonstração da sua existência, sendo ainda preciso verificar se 
esses comportamentos contribuíram para criar ou agravar a situação 
de insolvência. 

Assim, têm os Tribunais portugueses interpretado estas situações 
como presunções de culpa, em relação às quais, para fazer funcionar a 
insolvência culposa, é preciso provar, uma vez mais, um forte nexo de 
causalidade adequada. Daí que mesmo nestas situações seja necessário 
um esforço complementar (até do ponto de vista probatório) que, para 
além de identificar aquelas situações supra referidas (não apresenta-
ção das contas ou não apresentação à insolvência no prazo legal), exija 
que a verificação da violação desses ónus legais se relacione com uma 
atuação consciente, contra legem, dos agentes e que essa atuação sirva 
para a criação ou agravamento da própria insolvência.

12.1.4. Efeitos da qualificação da insolvência como culposa

Posto isto, e tendo em consideração o anterior enquadramento sobre 
a insolvência culposa, não podemos deixar de atentar aos efeitos da 
insolvência e da sua qualificação como culposa, até porque, num plano 
prático, é o segmento que poderá ter mais interesse para os dirigentes 
das empresas.

A declaração judicial de insolvência acarreta consequências para o 
devedor e para terceiros, sendo que alguns efeitos sucedem por mero 
efeito da sentença de declaração de insolvência. Mais concretamen-
te, existem efeitos que decorrem automaticamente da declaração de 
insolvência pelo tribunal e dependem exclusivamente da prolação da 
sentença de insolvência. Para os administradores da sociedade insol-
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vente, estes efeitos resultam: na privação dos poderes de administração 
e de disposição de bens integrantes da massa insolvente (artigo 81.º do 
CIRE); na proibição de cessão de rendimentos e de alienação de bens 
futuros (artigo 81.º, n.º 2, do CIRE); na perda do direito de representação 
(artigo 81.º, n.º 4, do CIRE); no dever de apresentação no tribunal, bem 
como de colaboração com os órgãos da insolvência (artigo 83.º do CIRE); 
na fixação da residência dos administradores do devedor (artigo 36.º, 
n.º 1, alínea c), do CIRE) e na entrega imediata de todos os documentos 
relevantes para o processo [artigo 36.º, n.º 1, alínea f), do CIRE].

No entanto, outros efeitos podem surgir quando existe a quali-
ficação da insolvência como culposa, nomeadamente no processo de 
identificação dos referidos gerentes ou administradores e na fixação 
do respetivo grau de culpa. Assim, para as pessoas que forem afetadas 
pela sentença de qualificação de insolvência como culposa, as conse-
quências podem também ser: a inibição para administrar o património 
de terceiros [artigo 189.º, n.º 2, alínea b), do CIRE]; a inibição para o 
exercício do comércio e ocupação de certos cargos [artigo 189.º, n.º 2, 
alínea c), do CIRE] e a perda de créditos sobre a insolvência ou sobre 
a massa insolvente e a condenação na obrigação de restituir os bens 
ou direitos já recebidos em pagamentos desses créditos [artigo 189.º, 
n.º 2, alínea d), do CIRE].

12.2. Os crimes falimentares 

O Capítulo IV do Título II do Livro II do Código Penal dedica-se aos 
crimes que afetem direitos patrimoniais. No âmbito desta categoria, 
vamos encontrar os chamados ‘’crimes falenciais’’ ou “crimes de falên-
cia”, embora estas designações não tenham até à data encontrado um 
caminho de densificação no ordenamento jurídico português, apontando, 
até, para uma resistência ou pelo menos uma certa sobranceria no seu 
tratamento por parte da doutrina especializada.

Neste âmbito, e num primeiro plano de importância, podemos 
destacar o crime de insolvência dolosa (artigo 227.º do CP) o crime de 
frustração de créditos (artigo 227.º-A do CP), o crime de insolvência 
negligente (artigo 228.º do CP) e o crime de favorecimento de credores 
(artigo 229.º do CP).

 Como refere ADELAIDE MENEZES LEITÃO em Direito da Insol-
vência, “As condutas típicas descritas nestas disposições penais respei-
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tam a comportamentos que provocam uma diminuição real ou fictícia do 
património, ou que visam ocultar ou retardar a situação de insolvência 
conhecida pelo devedor (artigo 227.º), condutas que visam prejudicar 
credores e que implicam a frustração dos seus créditos (artigo 227.º-A), 
condutas de grave incúria, imprudência ou negligência na atividade 
profissional, das quais resulta uma situação de insolvência (artigo 
228.º), e ainda condutas de favorecimento de credor, conhecendo ou 
prevendo o devedor a situação de insolvência (artigo 229.º)’’43. No fundo, 
existe aqui uma coincidência do reconhecimento da importância do bem 
jurídico comum nestes primeiros três artigos do capítulo: considera-se 
que “o elemento comum que permite conglobá-los nesta designação é a 
subordinação da punibilidade das condutas ao reconhecimento judicial 
de uma situação de impotência económica de um devedor” 44.

Vejamos, então, cada um dos referidos crimes.

12.2.1. Crime de insolvência dolosa

Estipula o artigo 227.º do CP que.
“1 - O devedor que com intenção prejudicar os credores:
a) Destruir, danificar, inutilizar ou fizer desaparecer parte do seu 

património;
b) Diminuir ficticiamente o seu ativo, dissimulando coisas ou ani-

mais, invocando dívidas supostas, reconhecendo créditos fictícios, 
incitando terceiros a apresentá-los, ou simulando, por qualquer 
outra forma, uma situação patrimonial inferior à realidade, 
nomeadamente por meio de contabilidade inexata, falso balanço, 
destruição ou ocultação de documentos contabilísticos ou não 
organizando a contabilidade apesar de devida; 

c) Criar ou agravar artificialmente prejuízos ou reduzir lucros; ou
d) Para retardar falência, comprar mercadorias a crédito, com o fim 

de as vender ou utilizar em pagamento por preço sensivelmente 
inferior ao corrente;

43 - ADELAIDE MENEZES LEITÃO, em Direito da Insolvência, AAFDL, 2017, pp. 236
44 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 402
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  é punido, se ocorrer a situação de insolvência e esta vier a ser 
reconhecida judicialmente, com pena de prisão até 5 anos ou com 
pena de multa até 600 dias.

2 - O terceiro que praticar algum dos factos descritos no n.º 1 deste 
artigo, com o conhecimento do devedor ou em benefício deste, é 
punido com a pena prevista nos números anteriores, conforme 
os casos, especialmente atenuada.

3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, é punível nos termos dos 
nºs 1 e 2 deste artigo, no caso de o devedor ser pessoa coletiva, 
sociedade ou mera associação de facto, quem tiver exercido de 
facto a respetiva gestão ou direção efetiva e houver praticado 
algum dos factos previstos no n.º 1.”

Inicialmente, os crimes insolvenciais surgiram para punir os co-
merciantes que causavam prejuízo aos seus credores “quer através do 
levantamento (...) quer através da quebra (...) em virtude de uma situação 
de impotência económica (...) que impedia o quebrado de satisfazer os 
seus credores’’45. Começou-se então a discutir qual o bem jurídico pro-
tegido, surgindo, naturalmente, na doutrina diferentes posições que 
foram referenciando o bem jurídico protegido por este tipo legal entre a 
consideração da pura ofensa patrimonial ou posição que se relacionava 
com o concreto interesse de ressarcimento dos credores. Para VÍTOR DE 
SÁ PEREIRA e ALEXANDRE LAFAYETTE, o bem jurídico protegido 
é a proteção da eventual massa insolvente “perante atos de diminuição 
real do património, de diminuição fictícia do património líquido ou que 
visam ocultar uma situação de insolvência conhecida do devedor, com 
intenção de prejudicar os credores. O património do devedor é a garantia 
comum dos credores; neste sentido, também se diz que o bem jurídico 
protegido através da insolvência dolosa é o património dos credores’’ 46. 

O crime de insolvência dolosa é um crime específico puro ou próprio, 
na medida em que só pode ser praticado por determinadas pessoas. Isto 
porque só pode ser praticado por um devedor cuja insolvência possa ser 
objeto de reconhecimento judicial. Assim, conforme o n.º 1 do artigo 227.º 
do CP, só o devedor insolvente pode praticar o crime. Contudo, o n.º 3 

45 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 402
46 - PEREIRA, Víctor de Sá / Alexandre LAFAYETTE, Código Penal Anotado e Comentado, 2a 
edição, Quid Juris, Lisboa, 2014, p. 605.
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do mesmo preceito prevê a punição do terceiro que pratique alguma 
das condutas tipificadas, com conhecimento efetivo do devedor ou em 
seu benefício, mesmo que não se prove o acordo com o devedor. 

Como tal, o n.º 3 é, no entender de PEDRO CAEIRO, “uma exceção 
ditada por razões particulares que não descaracteriza aquela classifica-
ção: é justamente a referência ao conhecimento ou benefício do devedor 
que não permite qualificar o crime de insolvência dolosa como crime 
específico impuro, em que a qualidade do devedor prevista no n.º 1 
interessaria apenas à agravação da responsabilidade 47”.

Remetendo agora, e por isso, para o artigo 11.º do CP, e quanto 
às pessoas coletivas, estas só respondem criminalmente pelos crimes 
elencados no número 2 do referido artigo. Nesse sentido, apesar de as 
pessoas coletivas poderem ser objeto de declaração de insolvência, não 
podem ser criminalmente responsabilizadas, uma vez que a insolvência 
dolosa não está tipificada no artigo 11.º, n.º 2, do CP, que, para todos 
os efeitos, é taxativo na enumeração de situações que podem gerar 
responsabilidade das pessoas coletivas.

No entanto, o mesmo não se pode dizer quanto aos titulares dos 
respetivos órgãos ou representantes de uma pessoa coletiva, sociedade 
ou associação de facto devedora. Estes, atuando como titulares daquelas 
entidades e no exercício das suas funções, embora não sejam devedores, 
podem ser criminalmente responsabilizados (artigo 12.º).

No n.º 3 do artigo 227.º do CP estabelece-se que quem tenha exercido 
a gestão de facto ou direção de pessoa coletiva, sociedade ou associação 
de facto, e tenha praticado algum dos factos tipificados no artigo 227.º, 
n.º 1, do CP, pode ser agente do crime e punido criminalmente. Assim, 
esta disposição prevê a punição do terceiro que praticar as condutas 
tipificadas no preceito “com o conhecimento do devedor ou em benefício 
deste”. Compreende-se então que é fundamental que haja conhecimento 
ou benefício do devedor para efeitos de responsabilidade, uma vez que 
só o devedor tem obrigações neste âmbito.

Esta disposição legal estabelece ainda que é punido nos termos dos 
números anteriores (assim, n.ºs 1 e 2 do artigo 227.º do CP) “quem tiver 
exercido de facto a respetiva gestão ou direção efetiva e houver praticado 
algum dos factos previstos no n.º 1”.

47 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 408.
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Esta questão de saber se o administrador /gerente de facto poderia 
também ser criminalmente responsabilizado tinha vindo a levantar 
algumas questões e reservas, na medida em que o artigo 12.º do CP 
levantava dúvidas se era permitido alargar o âmbito de aplicação da 
qualidade de devedor em pessoas que gerem de facto a sociedade ape-
sar de não serem titulares dos órgãos de direção nem de poderes de 
representação. Porém, com o aditamento do n.º 3 ao artigo 227.º do CP 
verificou-se o reconhecimento efetivo e expresso no sentido de também 
os administradores de facto, no âmbito destes crimes falimentares e, 
em especial, no âmbito deste tipo legal da insolvência dolosa, poderem 
ser criminalmente responsabilizados. Como tal, o administrador ou 
gerente de facto estão hoje sujeitos à moldura penal do número 1, uma 
vez que, devido à sua posição, impõem-se-lhes os mesmos deveres que 
incumbem ao devedor. 

As condutas descritas nas alíneas a), b) e c) do artigo 227.º, n.º 1, 
do Código Penal são crimes materiais de execução vinculada, uma vez 
que a sua consumação exige a produção, através das condutas previs-
tas e tipificadas, de um resultado que se consubstancia na situação de 
insolvência e de impotência económica.  A este respeito, M. MIGUEZ 
GARCIA e J.M. CASTELA RIO: “é, ademais, crime de execução vincu-
lada, por atos de diminuição real do património, de diminuição fictícia 
do património líquido ou que visam ocultar uma situação de insolvência 
conhecida do devedor”48.

Efetivamente, as condutas que provocam uma diminuição real do 
património consubstanciam-se em atos nos quais o “devedor deprecia 
realmente o valor do seu património’’ através da destruição, danifica-
ção, inutilização ou desaparecimento [artigo 227.º, n.º 1, alínea a), do 
CP]. Quanto às condutas que provocam uma diminuição fictícia do 
seu património, estas referem-se a atos em que o devedor simula uma 
situação de insolvência que não existe, assim prejudicando os interesses 
da massa insolvente e, claro está, dos próprios credores. Por fim, relati-
vamente às condutas que visam ocultar a real situação patrimonial do 
devedor, podemos referir que esta ocultação ocorre através da compra 
de mercadorias a crédito com o fim de as vender/utilizar em pagamento 
por preço sensivelmente inferior [artigo 227.º, n.º 1, alínea d), do CP]. 

48 - M. MIGUEZ GARCIA e J.M. CASTELA RIO, em Código Penal: Parte geral e especial, 2015, 
2ª edição, Almedina, p. 1006.
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Apenas uma nota de curiosidade, relativa à sistematização e à pos-
sível comunicabilidade entre este tipo legal da insolvência dolosa e o 
incidente de qualificação da insolvência, no sentido de reconhecer que 
este catálogo de comportamentos contra legem que podem, se verifica-
dos, conduzir ao preenchimento do tipo legal em causa inclui, mutatis 
mutandis, os mesmos que serão utilizados como presunções absolutas 
(inilidíveis) no âmbito do artigo 186.º, n.º 2 do CIRE.

Contudo, para que o agente do crime seja punido, é necessário que 
tenha agido com dolo. Assim, a lei impõe que se prove a intenção do 
devedor ou do terceiro (que aja com seu conhecimento ou seu benefício) 
de prejudicar os credores. Além disso, ao lado do dolo, é ainda essencial 
estarem verificados os elementos subjetivos da ilicitude, nomeadamen-
te: a intenção de prejudicar os credores (n.º 1); a intenção de vender ou 
utilizar em pagamento por preço sensivelmente inferior ao corrente 
[n.º 1, alínea d)]; a intenção de retardar o reconhecimento judicial da 
insolvência [n.º 1, alínea d)]; e a intenção de beneficiar o devedor (n.º 3).

Importa notar que o crime de insolvência dolosa contém como 
condições objetivas de punibilidade a situação de insolvência e o seu 
reconhecimento judicial. Assim, embora o devedor possa praticar 
uma conduta tipificada no artigo 227.º, só com a declaração judicial 
de insolvência é que há insatisfação dos credores e a possibilidade da 
intervenção do Direito Penal. 

O prazo de prescrição do procedimento criminal é de 10 anos [cfr. 
artigo 118.º, n.º 1, alínea b), do CP], sendo que, conforme o artigo 119.º, 
n.º 1 do CP, o prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde 
o dia em que o facto se tiver consumado, ou seja, a contar da prática dos 
factos. No entanto, este prazo suspende-se até que seja proferida sentença 
de declaração de insolvência [artigo 120.º, n.º 1, alínea a), do CP]. Quando 
esta for proferida, volta a correr o prazo (artigo 120.º, n.º 3, do CP).

A declaração de insolvência interrompe o prazo de prescrição (artigo 
298.º do CIRE), o que leva a que comece a correr um novo prazo (artigo 
121.º, n.º 2, do CP). Assim, consideramos que o prazo só se inicia com 
a sentença que declara a insolvência, e relevando aqui o artigo 121.º, 
n.º 3, do CP.
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12.2.2. Crime de frustração de créditos

Estipula o artigo 227.º-A do CP que: 
  “1 - O devedor que, após prolação de sentença condenatória exe-

quível, destruir, danificar, fizer desaparecer, ocultar ou sonegar 
parte do seu património, para dessa forma intencionalmente 
frustrar, total ou parcialmente, a satisfação de um crédito de 
outrem, é punido, se, instaurada ação executiva, nela não se 
conseguir satisfazer inteiramente os direitos do credor, com pena 
de prisão até 3 anos ou com pena de multa.

  2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo anterior.”

Nos termos desta disposição penal, o devedor que, após prolação de 
sentença condenatória exequível, destruir, danificar, fizer desaparecer, 
ocultar ou sonegar parte do seu património, para intencionalmente 
frustrar (total ou parcialmente) a satisfação de um crédito de outrem, 
incorre no crime de frustração de créditos. Assim, como condutas típicas, 
destaquem-se as de destruir, danificar, fazer desaparecer ou sonegar 
parte do património, após prolação da sentença condenatória. 

Parece claro existir aqui, desde logo, uma relação umbilical, até ao 
nível das condutas típicas, com o tipo legal da insolvência dolosa. O 
fator diferenciador é, nesse sentido, meramente (ou principalmente) 
temporal. Estas condutas típicas relacionam-se com o período de tempo 
ocorrido antes ou após a prolação da sentença condenatória exequível, 
o que tem efeito a um nível de eficácia da protecção: pretende-se obstar 
a que haja eventuais lacunas de punibilidade. 

Caso o devedor incorra no crime de frustração de crédito, é punido 
com pena de prisão até três anos ou com pena de multa. No entanto, 
este crime é suscetível de ser aplicado a qualquer dos agentes mencio-
nados nos n.ºs 2 e 3 do artigo 227.º do CP, valendo, aqui, tudo o que antes 
se expôs no número 11.2.1 precedente, quanto aos agentes do crime. 
Assim, o terceiro que praticar os factos correspondentes ao crime de 
frustração de créditos, com conhecimento do devedor ou em benefício 
deste, é também punido com pena de multa ou pena de prisão (ainda 
que mais atenuada). 

Ainda, se em causa estiver uma pessoa coletiva, sociedade ou asso-
ciação de facto, são puníveis os respetivos administradores de facto que 
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tiverem exercido a gestão ou direção efetiva da empresa, com pena de 
prisão até 5 anos ou pena de multa até 600 dias (no artigo 227.º, n.º 2, 
do CP consta a extensão da punibilidade).

Não obstante, por força do artigo 229.º-A do CP, as punições podem 
ainda ser agravadas em um terço dos limites máximos e mínimos se, 
em consequência da prática de tais crimes, resultarem frustrações de 
créditos de natureza laboral em sede de processo executivo ou processo 
de insolvência.

Segundo M. MIGUEZ GARCIA e J.M. CASTELA RIO, “O crime é 
exclusivamente doloso. Faz-se depender a punição da circunstância do 
devedor atuar para intencionalmente frustrar, total ou parcialmente, 
a satisfação de um crédito de outrem’’ 49.

Por fim, a frustração de créditos é, numa classificação da sua na-
tureza, um crime público, ou seja, não depende de queixa para que se 
inicie o respetivo processo-crime. Desta forma, qualquer pessoa que 
souber da existência do crime pode denunciá-lo.

12.2.3. Crime de insolvência negligente

Estipula o artigo 228.º do CP que: 
“1 - O devedor que:

a) Por grave incúria ou imprudência, prodigalidade ou despesas 
manifestamente exageradas, especulações ruinosas, ou grave 
negligência no exercício da sua atividade, criar um estado de 
insolvência; ou

b) Tendo conhecimento das dificuldades económicas e financeiras 
da sua empresa, não requerer em tempo nenhuma providência 
de recuperação;

é punido, se ocorrer a situação de insolvência e esta vier a ser 
reconhecida judicialmente, com pena de prisão até um ano ou 
com pena de multa até 120 dias.

2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 
227.º.”

49 - M. MIGUEZ GARCIA e J.M. CASTELA RIO, em Código Penal: Parte geral e especial, 2015, 
2ª edição, Almedina, p. 1008.
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Para efeitos deste crime, é tido como agente do crime o devedor que 
pode ser declarado insolvente, remetendo-se, aqui, para o referido supra 
relativamente ao artigo 227.º do CP.

O n.º 1 do artigo 228.º estipula que são duas as situações que desen-
cadeiam a responsabilidade penal do devedor pelo crime de insolvência 
negligente: quem, por grave incúria ou imprudência, prodigalidade 
ou despesas manifestamente exageradas, especulações ruinosas, ou 
grave negligência no exercício da sua atividade, criar um estado de 
insolvência; ou quem tendo conhecimento das dificuldades económicas 
e financeiras da sua empresa, não requerer em tempo nenhuma pro-
vidência de recuperação.

No entanto, importa ressalvar que as condutas típicas estabelecem 
certas limitações em relação aos seus agentes, ou seja, “pode afirmar-
-se que nem todas admitem um tipo qualquer de agente’’50. Como tal, 
exige-se como agente um devedor comerciante quando se refere “grave 
negligência no exercício da sua atividade’’ [n.º 1, al. a)] e “conhecimento 
das dificuldades económicas e financeiras da sua empresa” [n.º 1, al. 
b)], existindo uma restrição dos possíveis agentes visados por estas 
incriminações, sendo apenas aqueles cuja sua atividade depende da 
sua esfera patrimonial. Contrariamente, pode imputar-se a qualquer 
devedor a criação de uma situação de insolvência por “grave incúria ou 
imprudência, prodigalidade ou despesas manifestamente exageradas e 
especulações ruinosas’’.

Ainda, em virtude da amplitude do crime de insolvência negligente, 
este abrange ainda os administradores de facto (ou seja, quem tiver 
exercido de facto a respetiva gestão ou direção efetiva da empresa), no 
caso de o devedor ser pessoa coletiva, sociedade ou mera associação de 
facto (artigo 228.º, n.º 2, e 227.º, n.º 3, do CP).

Contudo, por falta de previsão legal, não pode ser considerado agente 
do crime um terceiro. 

Para um melhor entendimento do enunciado do artigo, importa 
analisar atentamente as diferentes modalidades da ação e os conceitos 
nele consagrados.

50 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 435
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A alínea a) refere o devedor que, por grave incúria ou imprudência, 
prodigalidade ou despesas manifestamente exageradas, especulações 
ruinosas, ou grave negligência no exercício da sua atividade, crie um 
estado de insolvência. Estão previstas diversas condutas que, apesar de 
diferentes, conduzem a um resultado comum: o estado de insolvência.

Quanto ao conceito de ‘’grave incúria’’, PEDRO CAEIRO refere que 
“a incúria tipicamente relevante reside na infração de deveres mínimos 
de diligência de conservação do próprio património ou da capacidade 
de cumprir que surgem com a vinculação a um passivo patrimonial. 
(...) De notar que a lei exige que a incúria seja grave, o que bem se 
compreende, pois, de contrário o devedor tornar-se-ia, sob a ameaça 
penal, num verdadeiro funcionário ao serviço dos credores na gestão 
do próprio património’’51. 

Remetendo agora para a grave imprudência e especulações ruinosas: 
mais uma vez, a imprudência que aqui nos interessa e que é tipicamente 
relevante é aquela que consiste “na infração de deveres mínimos de 
ponderação na gestão do próprio património’’ 52, e também aqui está 
presente a exigência legal da gravidade da imprudência. No entanto, 
esta situação adensa-se no que concerne ao comportamento do devedor 
comerciante, uma vez que a sua atividade está extremamente ligada à 
assunção de riscos patrimoniais. Assim, devemos recorrer ao conceito de 
“exigências de uma administração económica regular”, de modo a que 
seja possível distinguir os riscos permitidos dos riscos proibidos (onde 
começa a imprudência e, consequentemente, a tipicidade da conduta). 
Relativamente às especulações ruinosas, estas são simplesmente um 
tipo de operações imprudentes do património.

A prodigalidade e as despesas manifestamente exageradas são outro 
exemplo relevante de condutas típicas, mas diferem das anteriores, 
uma vez que se prendem agora com “a avaliação do comportamento do 
devedor através de critérios puramente quantitativos’’53. Nas palavras 
de VICTOR DE SÁ PEREIRA e ALEXANDRE LAFAYETTE, verifica-
-se quando há uma “desproporção entre o que o devedor tem e aquilo 
que gasta, nos antípodas de todo o espírito de poupança, à tripa-forra 

51 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 436
52 - Idem, p. 437
53 - Idem, 437
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e a onerar incomportavelmente o ativo e a colocar em perigo, assim, a 
capacidade de cumprir pontualmente os encargos do passivo’’54.

Quanto à grave negligência no exercício da atividade, esta conduta 
apenas se aplica aos devedores comerciantes. A este respeito, podemos 
concluir que “a lei é mais exigente com os comerciantes do que com os de-
vedores civis’’55. Isto porque, relativamente aos devedores comerciantes, 
tipifica condutas que, com negligência grave e no âmbito da atividade 
comercial, causem insolvência, enquanto, relativamente aos devedores 
civis, a lei exige condutas dolosas que traduzam incúria, imprudência, 
prodigalidade ou despesas manifestamente exageradas.

Todas estas condutas típicas supramencionadas têm como resultado 
típico a situação de insolvência do devedor. Assim, esta tem de resultar 
destas condutas e segundo as regras da causalidade adequada (apesar 
de tal ideia não resultar do artigo 227.º).

No que respeita à aplicação da lei no tempo, importa referir o ba-
silar Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, o qual demonstra que 
a tipificação do crime de insolvência se reporta à data da prática dos 
factos e não à data do trânsito em julgado da declaração da situação 
de insolvência56. 

Relativamente à alínea b), esta prevê que “o devedor que, tendo 
conhecimento das dificuldades económicas e financeiras da sua empre-
sa, não requerer em tempo nenhuma providência de recuperação (...)”.

Após uma longa evolução legislativa, a atual redação criminaliza 
apenas a omissão de requerer atempadamente uma providência de 
recuperação por parte de um “devedor não insolvente’’.

54 - Ob. cit., p. 663
55 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 437
56 -  Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 26 de fevereiro de 2013:

“I – A condição objetiva de punibilidade constitui circunstância extrínseca ao delito, que 
não interfere na configuração típica deste.
II – A sentença declaratória de insolvência funciona como condição objetiva de punibilidade 
do crime de insolvência dolosa p. e p. pelo artigo. 227.º do Código Penal. 
III – O momento relevante para determinar a lei aplicável é  o que corresponde ao do desapa-
recimento dos bens do devedor, e não o do trânsito da sentença que declarou a insolvência”. 
Disponível em www.dgsi.pt.
Introduzido pela Lei 65/98, de 2/9, o artigo 228.º, n.º 1, alínea b), vem agora prever na sua 
versão atual: “Tendo conhecimento das dificuldades económicas e financeiras da sua empresa, 
não requerer em tempo nenhuma providência de recuperação’’.
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Assim, como resulta do enunciado, este preceito incrimina uma 
omissão pura, ou seja, é fruto da abstenção de requerer atempadamente 
uma providência de recuperação apesar de deter o conhecimento das 
dificuldades económicas e financeiras que a sua empresa enfrenta. 
Do que parece resultar desta análise, há um dever penal do titular de 
requerer atempadamente uma providência de recuperação, ou seja, 
consubstancia-se, assim, esta preocupação penal, num crime de perigo 
abstrato porque antecipa-se a tutela penal para momentos anteriores 
ao resultado típico (a situação de insolvência).

Apesar de o crime em questão ter como epígrafe “insolvência 
negligente”, este abrange também condutas dolosas, apesar de, con-
trariamente ao que decorre do artigo 227.º do CP, aqui não se exigir a 
intenção de prejudicar credores.

Na alínea a) do artigo 228.º do CP, quando se refere “prodigalidade, 
despesas manifestamente exageradas, especulações ruinosas”, estamos 
perante condutas dolosas. Também quando se faz referência a “grave 
incúria” ou “imprudência do devedor”, quando se reconhece que certos 
comportamentos são exigíveis e que da sua omissão possa resultar in-
solvência, também será considerada como dolosa. No entanto, em certas 
situações em que o agente não tenha consciência da exigibilidade destes 
comportamentos ou por não considerar que estes levariam à situação 
de insolvência, estaríamos então perante uma conduta que integraria 
o conceito de “grave negligência no exercício da sua atividade”. Só que, 
e fazendo desde já esta ressalva, esta conduta só originaria punição se 
em causa estiver um devedor comerciante no exercício da atividade. 

Assim, e como referido supra, na alínea a) estão em causa condutas 
dolosas, excetuando as situações em que estão em causa comportamen-
tos praticados com “grave negligência no exercício da sua atividade”.  
Aqui estaremos, claro está, no âmbito de consideração de, condutas 
negligentes. 

Já em relação à alínea b) do artigo 228.º do CP, também são puníveis 
atuações dolosas do agente, sendo que as ‘’dificuldades económicas da 
empresa (...) devem ser conhecidas do agente, pelo que não é suficiente 
o dolo eventual’’57.

57 -  CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 444.
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O crime de insolvência negligente exige, em qualquer dos casos, a 
verificação de duas condições de punibilidade: o devedor encontrar-se 
em situação de insolvência; e a insolvência vir a ser judicialmente 
declarada, através de sentença de declaração de insolvência, com os 
respetivos efeitos. 

Assim, este crime consagra como condição objetiva de punibilidade 
a declaração judicial de insolvência. No entanto, não podemos deixar 
de realçar a diferença entre as duas alíneas: enquanto na alínea a) a 
situação de insolvência é resultado típico, ou seja, é um efeito causado 
pela conduta, na alínea b) está em causa uma condição objetiva de 
punibilidade, à semelhança do que decorre do artigo 227.º do CP.

Por fim, se efetivamente ocorrer a situação de insolvência e esta 
vier a ser reconhecida judicialmente, o devedor que praticar o crime de 
insolvência negligente incorre numa pena de prisão até um ano ou pena 
de multa até 120 dias. Não obstante, o devedor é igualmente punido se, 
tendo conhecimento das dificuldades económicas e financeiras da sua 
empresa, não requerer em tempo nenhuma providência de recuperação. 

No entanto, conforme consignado pelo artigo 229.º-A do CP, as pu-
nições podem ser ainda agravadas em um terço dos limites máximos 
e mínimos se, em consequência da prática de tais crimes, resultarem 
frustrações de créditos de natureza laboral, em sede de processo exe-
cutivo ou processo de insolvência.

12.2.4. Crime de favorecimento de credores

Estipula o artigo 229.º do CP que
  “1 - O devedor que, conhecendo a sua situação de insolvência 

ou prevendo a sua iminência e com intenção de favorecer certos 
credores em prejuízo de outros, solver dívidas ainda não vencidas 
ou as solver de maneira diferente do pagamento em dinheiro ou 
valores usuais, ou der garantias para suas dívidas a que não era 
obrigado, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena 
de multa até 240 dias, se vier a ser reconhecida judicialmente a 
insolvência.

  2 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 
227.º.”
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O crime de favorecimento de credores encontra-se previsto no ar-
tigo 229.º do CP, acima transcrito, e preenche-se quando o devedor, 
conhecendo a sua situação de insolvência ou prevendo a iminência da 
situação de insolvência, e com intenção de favorecer certos credores, 
em prejuízo de outros, solver dívidas ainda não vencidas ou as solver 
de maneira diferente do pagamento em dinheiro ou valores usuais, ou 
der garantias para as suas dívidas a que não era obrigado. 

A este respeito, damos aqui uma breve nota, justificada pelo seu 
interesse, do Acórdão da Relação de Guimarães de 22 de fevereiro de 
2010, uma posição que tem vindo a ser defendida por grande parte da 
jurisprudência nacional, no sentido de reconhecer que a venda de um 
determinado bem pelo seu valor real não acarreta a diminuição do pa-
trimónio, porque o valor do bem é compensado pelo dinheiro recebido 
pelo preço, bem como o pagamento de uma dívida, o passivo sofre uma 
diminuição igual ao valor pago58. 

Quanto a este crime, importa referir que, estando em causa um crime 
específico, não há preenchimento do tipo legal de crime se a conduta 
for praticada por alguém que não o próprio devedor, exigindo-se um 
comportamento concreto particular e característico por parte do agente. 

Em causa está um crime formal, sendo que, para que haja consuma-
ção do crime de favorecimento de credores, não é necessário que tenha 
existido ou que se tenha produzido um resultado. Assim, concluímos que 
o crime se consuma com a prática de qualquer um dos atos previstos 
no artigo 229.º do CP, já supra referidos.

Contudo, para uma melhor compreensão da abrangência do crime 
em causa, importa atender às condutas e conceitos previstos no tipo 
legal. Como tal, quando a lei prevê “situação de insolvência existente ou 
iminente’’, desde logo se torna claro que o tipo apenas ganha relevância 
quando a situação de insolvência seja conhecida pelo devedor, ou, pelo 
menos, que possa ser prevista como iminente.

Quanto a “solver dívidas não vencidas’’, o tipo legal de crime pune 
o pagamento de dívidas antes do respetivo vencimento, abrangendo 
todas as espécies de obrigações e de prestações tendentes ao seu adim-
plemento59.

58 - Acórdão da Relação de Guimarães de 22 de fevereiro de 2010. Disponível em www.dgsi.pt
59 - CAEIRO, Pedro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo II, 
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O pagamento de dívidas não vencidas é uma conduta paradigmática 
no que concerne ao crime do artigo 229.º do CP, sendo que só preenche 
o tipo se o devedor se encontrar numa situação deficitária efetiva60.

“Solver dívidas de maneira diferente do pagamento em dinheiro 
ou valores usuais’’: prima facie, poderíamos concluir que o modo de 
pagamento de dívidas seria irrelevante no que concerne ao preenchi-
mento do tipo. No entanto, a situação muda se entendermos que se 
inclui o pagamento de dívidas vencidas “através da entrega de objeto 
diferente do devido e de maior valor que este”61. Significa isto que a 
punição assenta na diminuição do património líquido do devedor que 
essa disposição acarreta.

Quanto a “dar garantias para suas dívidas a que não se era obriga-
do”, importa referir que as garantias são, em geral, consideradas atos 
negociais livres, não sendo puníveis. No entanto, o ato de constituição 
de garantias a que não se estava adstrito ou obrigado pode já constituir 
situação punível, o que se compreende, pelo risco que estas poderão 
acarretar para os credores, face, claro está, aos credores favorecidos.

O crime de favorecimento de credores é um crime doloso, admitindo 
qualquer modalidade de dolo. Contudo, para que exista preenchimento 
do tipo subjetivo, não basta que exista apenas dolo: é ainda fundamental 
que o devedor tenha uma clara intenção de favorecer um dos credores, 
em prejuízo de outros, e o coloque numa situação de preferência face 
aos restantes credores.

O elemento do tipo é a intenção de favorecer certos credores, sendo, 
consequentemente, o bem jurídico protegido o património dos credores 
não favorecidos. Assim, como em causa está proteger o conjunto de credo-
res, qualquer um deles pode ser tido como instigador do favorecimento62.

Tal como nos crimes previstos nos artigos 227.º e 228.º do CP, para 
que o facto seja punível, é necessário que haja reconhecimento judicial 
da insolvência ou a declaração de falência. 

Assim, se ocorrer a situação de insolvência e esta seja reconhecida 
judicialmente, o devedor que incorre no crime de favorecimento de 

Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 451
60 - Idem, p. 452
61 - Idem, p. 452
62 - M. MIGUEZ GARCIA e J.M. CASTELA RIO, em Código Penal: Parte geral e especial, 2015, 
2ª edição, Almedina, p. 1011
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credores pode ser punido até dois anos de prisão ou com pena de multa 
até 240 dias. No entanto, como já vimos supra, se, em consequência da 
prática de tais crimes, resultarem frustrações de créditos de natureza 
laboral, em sede de processo executivo ou processo de insolvência, as 
punições podem ser agravadas em um terço dos limites máximos e 
mínimos, conforme o previsto no artigo 229.º-A do CP.

Por força do artigo 229.º do CP, no caso de o devedor ser pessoa 
coletiva, sociedade ou mera associação de facto, quem tiver de facto 
exercido a gestão e direção efetiva da empresa é punido com pena de 
prisão até 5 anos ou com multa até 600 dias.

Assim, trata-se de um crime que pressupõe o reconhecimento 
judicial de insolvência relativamente ao devedor e ainda, conforme o 
estabelecido no artigo 229.º, n.º 2, do CP, os agentes elencados no artigo 
227.º, n.º 3, do CP.

11.2.5. Outros crimes

Atendendo ao interesse para o presente GUIA, deixamos, ainda, 
breve nota sobre os crimes de perturbação de arrematações (artigo 
230.º do CP), recetação (artigo 231.º do CP), apropriação ilegítima (ar-
tigo 234.º do CP) e administração danosa (artigo 235.º do CP). Vejamos 
cada um deles:

11.2.5.1. Crime de perturbação de arrematações

Estipula o artigo 230.º do CP que:
  ‘’Quem, com intenção de impedir ou prejudicar os resultados de 

arrematação judicial ou de outra arrematação pública autoriza-
da ou imposta por lei, bem como de concurso regido pelo direito 
público, conseguir, por meio de dádiva, promessa, violência 
ou ameaça com mal importante, que alguém não lance ou não 
concorra, ou que de alguma forma se prejudique a liberdade dos 
respectivos actos, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com 
pena de multa até 240 dias, se pena mais grave lhe não couber 
por força de outra disposição legal.’’

No crime de perturbação de arrematações, o bem jurídico protegido 
é o património, sendo o objeto do crime uma arrematação judicial ou 
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outra arrematação pública imposta por lei. Os meios da prática do crime 
podem ser dádiva, promessa, violência ou ameaça com mal importante, 
para que se consiga que “alguém não lance ou não concorra, ou que de 
alguma forma se prejudique a liberdade dos respetivos atos’’.

11.2.5.2. Crime de recetação

O artigo 231.º do CP estipula que:
   “1 - Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, 

vantagem patrimonial, dissimular coisa ou animal que foi obti-
do por outrem mediante facto ilícito típico contra o património, 
a receber em penhor, a adquirir por qualquer título, a detiver, 
conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de 
qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a sua 
posse é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de 
multa até 600 dias.

  2 - Quem, sem previamente se ter assegurado da sua legítima 
proveniência, adquirir ou receber, a qualquer título, coisa ou 
animal que, pela sua qualidade ou pela condição de quem lhe 
oferece, ou pelo montante do preço proposto, faz razoavelmente 
suspeitar que provém de facto ilícito típico contra o património 
é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa 
até 120 dias.

  3 - É correspondentemente aplicável o disposto:

  a) No artigo 206.º; e

  b) Na alínea a) do n.º 1 do artigo 207.º, se a relação familiar in-
terceder entre o recetador e a vítima do facto ilícito típico contra 
o património. 

  4 - Se o agente fizer da recetação modo de vida, é punido com 
pena de prisão de 1 a 8 anos.’’

Mais uma vez, no crime em questão o bem jurídico protegido é o 
património de outra pessoa, sendo o crime de recetação um crime de 
dano. Neste caso, apenas as coisas são objeto da ação, e estas hão de ter 
sido obtidas por outrem mediante facto ilícito típico contra o património. 
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11.2.5.3. Crime de apropriação ilegítima 

Estipula o artigo 234.º do CP que:
  “1 - Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a ad-

ministração, gerência ou simples capacidade de dispor de bens 
do sector público ou cooperativo, e por qualquer forma deles se 
apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que ou-
tra pessoa ilegitimamente se aproprie, é punido com a pena que 
ao respetivo crime corresponder agravada de um terço nos seus 
limites mínimo e máximo.  

  2 - A tentativa é punível.’’
No crime de apropriação ilegítima, o bem jurídico protegido é a 

propriedade ou o património alheio. Em causa está um crime específico 
impróprio, aplicável a quem desempenha, detiver a administração, 
gerência ou simples capacidade de dispor de bens do setor público ou 
cooperativo, mas também quando o agente permitir que outrem se 
aproprie. O objeto da ação são bens pertencentes ao setor público ou 
cooperativo, incluindo somente as coisas das unidades económicas.

11.2.5.4. Crime de administração danosa 

O artigo 235.º do CP estipula que:
  “1 - Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou 

regras económicas de uma gestão racional, provocar dano patri-
monial importante em unidade económica do sector público ou 
cooperativo é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena 
de multa até 600 dias.  

  2 - A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a ex-
pectativa fundada do agente.’’

No crime de administração danosa o bem jurídico protegido é o 
património, sendo um crime exclusivamente doloso. É um crime espe-
cífico próprio, só podendo ser praticado por quem tiver determinadas 
qualidades pessoais.

O resultado da ação é a ocorrência de dano patrimonial importante 
na unidade económica objeto da ação.
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LEGISLAÇÃO

Um dos objetivos do presente Guia é procurar atender a uma necessi-
dade há muito identificada por aqueles que se movem profissionalmente 
no tratamento  de  assuntos  relacionados com a Reestruturação, Revi-
talização e Recuperação de Empresas: agregar num único documento 
as disposições e/ou os diplomas que, de algum modo, contendem com 
estas matérias.

Assim, procuramos, nas páginas que se seguem, reunir, pelo menos, 
os normativos mais relevantes, tornando mais simples a sua apreensão 
e conjugação, na análise de situações concretas.
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DECRETO-LEI N.º 80/98,
DE 2 DE ABRIL

Institui o Sistema de Incentivos à Revitalização 
e Modernização Empresarial (SIRME)

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/98, de 23 de Março, 
aprovou, entre outras medidas, a criação de instrumentos para a revi-
talização e modernização empresarial, que se integram num sistema de 
incentivos que deverá agregar ainda outros instrumentos disponíveis. 
Esta orientação permitirá um aproveitamento e uma articulação inte-
gral de um vasto conjunto de medidas que visa, entre outros objectivos, 
o estímulo à recuperação de empresas em dificuldade financeira atra-
vés de aquisições ou fusões por outras empresas e de aquisição, total 
ou parcial, do capital de uma empresa por parte de quadros técnicos, 
vinculados ou não à empresa, ou por parte de trabalhadores, com 
recurso, sempre que necessário, a sociedades gestoras de empresas, 
cometendo-se ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 
ao Investimento (IAPMEI) a gestão do sistema.

Na mesma lógica, o sistema procurará ainda dar resposta coerente 
a empresa que se integram em zonas cujas populações activas são 
fortemente dependentes de uma só empresa ou de empresas de uma 
mesma actividade.

Este sistema, designado por Sistema de Incentivos à Revitalização 
e Modernização Empresarial (SIRME), terá ainda o contributo e a par-
ticipação dos Ministérios das Finanças, da Justiça, da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Trabalho e da Solidariedade, 
para além do Ministério da Economia.

A concretização das medidas de revitalização e modernização em-
presarial será privilegiadamente alcançada através de contratos de 
consolidação financeira e reestruturação empresarial, para os quais 

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 228

poderão ser estabelecidos incentivos de natureza financeira e fiscal, 
para além de outras medidas que assegurem a criação de oportunidades 
e alternativas de emprego.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1.º

É instituído o Sistema de Incentivos à Revitalização e Modernização 
Empresarial (SIRME), que articulará todos os instrumentos que se 
adequam à revitalização e modernização empresarial através de aqui-
sições ou fusões de empresas, nomeadamente em situação financeira 
difícil, por outras empresas, bem como por quadros trabalhadores ou por 
qualquer outra via, recorrendo-se, sempre que necessário, a sociedades 
de gestão de empresas.

ARTIGO 2.º

1 - São susceptíveis de beneficiarem dos incentivos para a revitaliza-
ção e modernização empresarial todas as empresas e entidades que de-
monstrem, pela sua prática ou pela sua situação económico-financeira, 
terem condições de credibilidade para o exercício da gestão empresarial.

2 - Os incentivos destinados às empresas e entidades referidas no 
número anterior aproveitam à revitalização e modernização das empre-
sas em situação financeira difícil ou a empresa ou empresas integradas 
em zonas cujas populações activas são fortemente delas dependentes.

ARTIGO 3.º

O organismo responsável pela gestão do SIRME é o Instituto de 
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI).

ARTIGO 4.º

1 - Fica a cargo do IAPMEI, sempre que necessário, em articulação 
com outras entidades, nomeadamente o Instituto Financeiro de Apoio 
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), estabelecer as 
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condições e os mecanismos de ordem contratual para a aplicação das 
medidas que dentro do Sistema se justificarem.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o IAPMEI deverá 
desenvolver uma acção concertada no sentido de dinamizar o Sistema 
através do estímulo a entidades ou empresas que possam beneficiar 
dos incentivos instituídos pelo SIRME.

ARTIGO 5.º

As condições de aplicação dos incentivos, a forma de recepção e de 
instrução e ainda a aprovação dos processos serão objecto de despacho do 
Ministro da Economia, com base em proposta apresentada pelo IAPMEI.

ARTIGO 6.º

O acompanhamento, controlo e fiscalização do SIRME é da res-
ponsabilidade do IAPMEI, para além das competências próprias da 
Inspecção-Geral das Finanças.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Fevereiro de 
1998. - António Manuel de Oliveira Guterres - António Luciano Pacheco 
de Sousa Franco - José Eduardo Vera Cruz Jardim - Joaquim Augusto 
Nunes de Pina Moura - Luís Manuel Capoulas Santos - Eduardo Luís 
Barreto Ferro Rodrigues.

Promulgado em 18 de Março de 1998.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 26 de Março de 1998.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.
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DECRETO-LEI N.º 81/98,
DE 2 DE ABRIL

Define os benefícios aplicáveis à celebração de contratos de 
aquisição, total ou parcial, do capital social de uma empresa 
por parte de quadros técnicos, vinculados ou não à empresa, 
ou por parte de trabalhadores, que tenham por finalidade a 

sua revitalização e modernização e se encontrem conexos com 
contratos de reestruturação empresarial e de consolidação 

financeira

A criação de condições efectivas para que os quadros técnicos e os 
trabalhadores possam ter acesso ao exercício da função empresarial, 
através da aquisição do capital social de empresas, nomeadamente 
concedendo incentivos fiscais às operações em causa, é uma necessidade 
que se impõe face revitalização e modernização da empresa.

Por força da autorização legislativa constante do n.º 8 do artigo 43.º 
da Lei n.º 127-B/97, de 20 de Dezembro, ficou o Governo autorizado a 
«tornar aplicáveis às medidas previstas [...] em contratos de aquisição 
de capital social por quadros e trabalhadores» conexos com contratos 
de consolidação financeira e de reestruturação empresarial «os bene-
fícios consignados para medidas de idêntica natureza nos artigos 118.º 
a 121.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa 
e de Falência, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril».

Em harmonia com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/98, 
de 23 de Março, foram criados vários instrumentos com objectivo de 
incentivar e apoiar a revitalização e modernização de empresas em 
situação difícil. Com este diploma, concretizando a referida autorização 
legislativa, estabelecem-se incentivos à aquisição do respectivo capital 
social por quadros e trabalhadores, sempre que essa aquisição se mos-
tre conexa com contratos de consolidação financeira e reestruturação 
empresarial.
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Assim:
No uso da autorização legislativa concedida pelo n.º 8 do artigo 43.º 

da Lei n.º 127-B/97, de 20 de Dezembro, nos termos da alínea b) do n.º 
1 do artigo 198.º e do n.º 5 do artigo 112.º da Constituição, o Governo 
decreta o seguinte:

ARTIGO 1.º
Objecto

O presente diploma define os benefícios aplicáveis à celebração de 
contratos de aquisição, total ou parcial, do capital social de uma empre-
sa por parte de quadros técnicos, vinculados ou não à empresa, ou por 
parte de trabalhadores, que tenham por finalidade a sua revitalização 
e modernização e se encontrem conexos com contratos de consolidação 
financeira e contratos de reestruturação empresarial.

ARTIGO 2.º
Contratos de consolidação financeira

Consideram-se contratos de consolidação financeira, para efeitos 
do presente diploma, os contratos, celebrados entre uma empresa em 
situação financeira difícil e instituições de crédito ou outros parceiros 
interessados, que conduzam ao reequilíbrio financeiro da empresa 
através da reestruturação do passivo, da concessão de financiamentos 
adicionais ou do reforço dos capitais próprios.

ARTIGO 3.º
Contratos de reestruturação empresarial

Consideram-se contratos de reestruturação empresarial, para efeitos 
do presente diploma, os contratos, celebrados entre uma empresa em 
situação financeira difícil e instituições de crédito ou outros parceiros 
interessados, que prevejam a reconversão, o redimensionamento ou 
a reorganização da empresa, designadamente através da alienação 
de estabelecimento ou áreas de negócio, alteração da forma jurídica, 
fusão ou cisão.
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ARTIGO 4.º
Previsão

Os contratos de consolidação financeira e de reestruturação em-
presarial deverão prever, uma vez executados, um nível de autonomia 
financeira, de cobertura do imobilizado por capitais permanentes e 
um grau de liquidez, a fixar por despacho do Ministro da Economia.

ARTIGO 5.º
Projectos

Os projectos subjacentes a contratos de consolidação financeira e 
de reestruturação empresarial são instruídos pelo Instituto de Apoio 
às Pequenas e Médias Empreseas e ao Investimento (IAPMEI), que, 
quando tal se justifique no quadro do projecto, poderá propor aos or-
ganismos titulares de créditos públicos a abertura de procedimentos 
conducentes à sua alienação.

ARTIGO 6.º
Aquisições prévias

1 - As aquisições prévias a contratos de consolidação financeira ou a 
contratos de reestruturação empresarial são também abrangidas pelo 
presente diploma desde que:

a) Aos credores que detenham individualmente mais de 10% dos 
créditos sobre a empresa seja proposta a negociação de um 
contrato de consolidação financeira ou de um contrato de rees-
truturação empresarial no prazo de três meses a contar da data 
da aquisição;

b) O contrato de consolidação financeira ou o contrato de reestru-
turação empresarial seja celebrado no prazo máximo de quatro 
meses a contar da data da aquisição.

2 - Os benefícios apenas abrangem os actos e as operações posteriores 
à celebração do contrato de consolidação financeira ou do contrato de 
reestruturação empresarial.
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ARTIGO 7.º
Efeitos da aquisição

1 - A aquisição do capital social das empresas objecto de revitaliza-
ção e de modernização deve conferir aos adquirentes pelos menos 75% 
dos direitos de voto.

2 - Os adquirentes deverão, para garantir a existência de estabili-
dade na administração da empresa durante o período de execução do 
contrato de consolidação financeira ou do contrato de reestruturação 
empresarial:

a) Constituir, entre si, uma sociedade gestora de empresas;
b) Contratar com uma sociedade gestora de empresas a gestão da 

empresa em causa; ou
c) Celebrar um acordo parassocial que crie condições para a ma-

nutenção da estabilidade da administração naquele período.
3 - Os adquirentes converterão obrigatoriamente em capital social, 

no prazo de seis meses a contar da data da aquisição do capital, todos 
os créditos que, à data da aquisição, detenham, directa ou indirecta-
mente, sobre a empresa.

ARTIGO 8.º
Assunção de dívidas

1 - A empresa adquirida poderá assumir as dívidas contraídas na 
aquisição do seu capital social desde que os montantes em causa sejam 
incluídos no contrato de consolidação e não exista oposição por parte de 
accionistas detentores de mais de 25% dos direitos de voto.

2 - Para efeitos do número anterior, consideram-se dívidas con-
traídas na aquisição do capital social as dívidas relativas à aquisição 
de partes sociais, bem como as relativas à aquisição de créditos que 
tenham sido convertidos em capital.

3 - A empresa fica sub-rogada no valor dos pagamentos que tiver 
satisfeito ao abrigo do n.º 1, sendo os créditos daí derivados considerados 
indisponíveis e amortizados através da retenção dos lucros que, nos 
termos legais e estatutários, devessem ser atribuídos aos devedores.
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ARTIGO 9.º
Benefícios

Aos actos e operações abrangidos pelo presente diploma é aplicável 
o disposto nos artigos 118.º a 121.º do Código dos Processos Especiais 
de Recuperação da Empresa e de Falência.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Fevereiro de 
1998. - António Manuel de Oliveira Guterres - António Luciano Pacheco 
de Sousa Franco - José Eduardo Vera Cruz Jardim - Joaquim Augusto 
Nunes de Pina Moura - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.

Promulgado em 18 de Março de 1998.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 26 de Março de 1998.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. Le
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DECRETO-LEI N.º 53/2004, 
DE 18 DE MARÇO 1

CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA 
E DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Finalidade

1 - O processo de insolvência é um processo de execução universal 
que tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista 
num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na recuperação 
da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se 
afigure possível, na liquidação do património do devedor insolvente e 
a repartição do produto obtido pelos credores.

2 - Estando em situação económica difícil, ou em situação de in-
solvência meramente iminente, a empresa pode requerer ao tribunal 
a instauração de processo especial de revitalização, de acordo com o 
previsto nos artigos 17.º-A a 17.º-J.

3 - Tratando-se de devedor de qualquer outra natureza em situação 
económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, 
este pode requerer ao tribunal processo especial para acordo de paga-
mento, previsto nos artigos 222.º-A a 222.º-J.

1 - Excerto com disposições de interesse para o presente Guia.
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ARTIGO 2.º
Sujeitos passivos da declaração de insolvência

1 - Podem ser objecto de processo de insolvência:
a) Quaisquer pessoas singulares ou colectivas;
b) A herança jacente;
c) As associações sem personalidade jurídica e as comissões espe-

ciais;
d) As sociedades civis;
e) As sociedades comerciais e as sociedades civis sob a forma co-

mercial até à data do registo definitivo do contrato pelo qual se 
constituem;

f) As cooperativas, antes do registo da sua constituição;
g) O estabelecimento individual de responsabilidade limitada;
h) Quaisquer outros patrimónios autónomos.
2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) As pessoas colectivas públicas e as entidades públicas empresa-
riais;

b) As empresas de seguros, as instituições de crédito, as sociedades 
financeiras, as empresas de investimento que prestem serviços 
que impliquem a detenção de fundos ou de valores mobiliários de 
terceiros e os organismos de investimento colectivo, na medida 
em que a sujeição a processo de insolvência seja incompatível 
com os regimes especiais previstos para tais entidades.

ARTIGO 3.º
Situação de insolvência

1 - É considerado em situação de insolvência o devedor que se en-
contre impossibilitado de cumprir as suas obrigações vencidas.

2 - As pessoas colectivas e os patrimónios autónomos por cujas 
dívidas nenhuma pessoa singular responda pessoal e ilimitadamente, 
por forma directa ou indirecta, são também considerados insolventes 
quando o seu passivo seja manifestamente superior ao activo, avaliados 
segundo as normas contabilísticas aplicáveis.
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3 - Cessa o disposto no número anterior quando o activo seja supe-
rior ao passivo, avaliados em conformidade com as seguintes regras:

a) Consideram-se no activo e no passivo os elementos identificáveis, 
mesmo que não constantes do balanço, pelo seu justo valor;

b) Quando o devedor seja titular de uma empresa, a valorização 
baseia-se numa perspectiva de continuidade ou de liquidação, 
consoante o que se afigure mais provável, mas em qualquer caso 
com exclusão da rubrica de trespasse;

c) Não se incluem no passivo dívidas que apenas hajam de ser pa-
gas à custa de fundos distribuíveis ou do activo restante depois 
de satisfeitos ou acautelados os direitos dos demais credores do 
devedor.

4 - Equipara-se à situação de insolvência actual a que seja mera-
mente iminente, no caso de apresentação pelo devedor à insolvência.

[…]

ARTIGO 5.º
Noção de empresa

Para efeitos deste Código, considera-se empresa toda a organização 
de capital e de trabalho destinada ao exercício de qualquer actividade 
económica.

ARTIGO 6.º
Noções de administradores e de responsáveis legais

1 - Para efeitos deste Código, são considerados administradores:
a) Não sendo o devedor uma pessoa singular, aqueles a quem in-

cumba a administração ou liquidação da entidade ou património 
em causa, designadamente os titulares do órgão social que para 
o efeito for competente;

b) Sendo o devedor uma pessoa singular, os seus representantes 
legais e mandatários com poderes gerais de administração.

2 - Para efeitos deste Código, são considerados responsáveis legais as 
pessoas que, nos termos da lei, respondam pessoal e ilimitadamente pela 
generalidade das dívidas do insolvente, ainda que a título subsidiário.

[…]
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CAPÍTULO II
Processo especial de revitalização

ARTIGO 17.º-A
Finalidade e natureza do processo especial de revitalização

1 - O processo especial de revitalização destina-se a permitir à 
empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica 
difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, mas que 
ainda seja suscetível de recuperação, estabelecer negociações com os 
respetivos credores de modo a concluir com estes acordo conducente à 
sua revitalização.

2 - O processo referido no número anterior pode ser utilizado por 
qualquer empresa que, mediante declaração escrita e assinada, ateste 
que reúne as condições necessárias para a sua recuperação e apresente 
declaração subscrita, há não mais de 30 dias, por contabilista certifi-
cado ou por revisor oficial de contas, sempre que a revisão de contas 
seja legalmente exigida, atestando que não se encontra em situação de 
insolvência atual, à luz dos critérios previstos no artigo 3.º

3 - O processo especial de revitalização tem caráter urgente, 
aplicando-se-lhe todas as regras previstas no presente código que não 
sejam incompatíveis com a sua natureza.

ARTIGO 17.º-B
Noção de situação económica difícil

Para efeitos do presente Código, encontra-se em situação económica 
difícil a empresa que enfrentar dificuldade séria para cumprir pontual-
mente as suas obrigações, designadamente por ter falta de liquidez ou 
por não conseguir obter crédito.

ARTIGO 17.º-C
Requerimento e formalidades

1 - O processo especial de revitalização inicia-se pela manifestação 
de vontade da empresa e de credor ou credores que, não estando espe-
cialmente relacionados com a empresa, sejam titulares, pelo menos, de 
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10 /prct. de créditos não subordinados, relacionados ao abrigo da alínea 
b) do n.º 3, por meio de declaração escrita, de encetarem negociações 
conducentes à revitalização daquela, por meio da aprovação de plano 
de recuperação.

2 - A declaração referida no número anterior deve ser assinada por 
todos os declarantes, da mesma constando a data da assinatura.

3 - A empresa apresenta no tribunal competente para declarar a 
sua insolvência requerimento comunicando a manifestação de vontade 
referida no n.º 1, acompanhado dos seguintes elementos:

a) A declaração escrita referida nos números anteriores;
b) Cópia dos documentos elencados no n.º 1 do artigo 24.º, as quais 

ficam patentes na secretaria para consulta dos credores durante 
todo o processo;

c) Proposta de plano de recuperação acompanhada, pelo menos, 
da descrição da situação patrimonial, financeira e reditícia da 
empresa.

4 - Recebido o requerimento referido no número anterior, o juiz 
nomeia de imediato, por despacho, administrador judicial provisório, 
aplicando-se o disposto nos artigos 32.º a 34.º com as devidas adaptações.

5 - O despacho referido no número anterior é de imediato notificado 
à empresa, sendo-lhe aplicável o disposto nos artigos 37.º e 38.º com as 
devidas adaptações.

6 - A requerimento fundamentado da empresa e de credor ou cre-
dores que, satisfazendo o disposto no n.º 1, detenham, pelo menos, 
créditos no valor de 5 /prct. dos créditos relacionados, ou mediante 
requerimento fundamentado da empresa, o juiz pode reduzir o limite de 
10 /prct. a que se refere o n.º 1, levando em consideração na apreciação 
do pedido o montante absoluto dos créditos relacionados e a composição 
do universo de credores.

7 - Oficiosamente ou a requerimento do administrador judicial 
provisório, são apensados aos autos os processos especiais de revitali-
zação intentados por sociedades comerciais com as quais a empresa se 
encontre em relação de domínio ou de grupo, nos termos do Código das 
Sociedades Comerciais, podendo o mesmo requerimento ser formulado 
por todas as empresas naquelas circunstâncias que tenham intentado 
processo especial de revitalização.
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8 - A apensação referida no número anterior apenas pode ser re-
querida até ao início do prazo de negociações previsto no n.º 5 do artigo 
17.º-D no processo ao qual os demais devam ser apensados, aplicando-
-se, com as necessárias adaptações o disposto no n.º 4 do artigo 86.º.

ARTIGO 17.º-D
Tramitação subsequente

1 - Logo que seja notificada do despacho a que se refere o n.º 4 do 
artigo anterior, a empresa comunica, de imediato e por meio de carta 
registada, a todos os seus credores que não hajam subscrito a declaração 
mencionada no n.º 1 do mesmo preceito, que deu início a negociações 
com vista à sua revitalização, convidando-os a participar, caso assim o 
entendam, nas negociações em curso e informando que a documentação 
a que se refere o n.º 1 do artigo 24.º e a proposta de plano se encontram 
patentes na secretaria do tribunal, para consulta.

2 - Qualquer credor dispõe de 20 dias contados da publicação no 
portal Citius do despacho a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 
anterior para reclamar créditos, devendo as reclamações ser remetidas 
ao administrador judicial provisório, que, no prazo de cinco dias, elabora 
uma lista provisória de créditos.

3 - A lista provisória de créditos é imediatamente apresentada na 
secretaria do tribunal e publicada no portal Citius, podendo ser im-
pugnada no prazo de cinco dias úteis e dispondo, em seguida, o juiz de 
idêntico prazo para decidir sobre as impugnações formuladas.

4 - Não sendo impugnada, a lista provisória de créditos converte-se 
de imediato em lista definitiva.

5 - Findo o prazo para impugnações, os declarantes dispõem do prazo 
de dois meses para concluir as negociações encetadas, o qual pode ser 
prorrogado, por uma só vez e por um mês, mediante acordo prévio e 
escrito entre o administrador judicial provisório nomeado e a empresa, 
devendo tal acordo ser junto aos autos e publicado no portal Citius.

6 - Durante as negociações a empresa presta toda a informação 
pertinente aos seus credores e ao administrador judicial provisório 
que haja sido nomeado para que as mesmas se possam realizar de 
forma transparente e equitativa, devendo manter sempre atualizada 
e completa a informação facultada ao administrador judicial provisório 
e aos credores.
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7 - Os credores que decidam participar nas negociações em curso 
declaram-no à empresa por carta registada, podendo fazê-lo durante 
todo o tempo em que perdurarem as negociações, sendo tais declarações 
juntas ao processo.

8 - As negociações encetadas entre a empresa e os seus credores 
regem-se pelos termos convencionados entre todos os intervenientes ou, 
na falta de acordo, pelas regras definidas pelo administrador judicial 
provisório nomeado, nelas podendo participar os peritos que cada um 
dos intervenientes considerar oportuno, cabendo a cada qual suportar 
os custos dos peritos que haja contratado, se o contrário não resultar 
expressamente do plano de recuperação que venha a ser aprovado.

9 - O administrador judicial provisório participa nas negociações, 
orientando e fiscalizando o decurso dos trabalhos e a sua regularidade, 
e deve assegurar que as partes não adotam expedientes dilatórios, 
inúteis ou, em geral, prejudiciais à boa marcha daquelas.

10 - Durante as negociações os intervenientes devem atuar de acordo 
com os princípios orientadores aprovados pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 43/2011, de 25 de outubro.

11 - A empresa, bem como os seus administradores de direito ou 
de facto, no caso de aquela ser uma pessoa coletiva, são solidária e 
civilmente responsáveis pelos prejuízos causados aos seus credores 
em virtude de falta ou incorreção das comunicações ou informações a 
estes prestadas, correndo autonomamente ao presente processo a ação 
intentada para apurar as aludidas responsabilidades.

ARTIGO 17.º-E
Efeitos

1 - A decisão a que se refere o n.º 4 do artigo 17.º-C obsta à instau-
ração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra a empresa 
e, durante todo o tempo em que perdurarem as negociações, suspen-
de, quanto à empresa, as ações em curso com idêntica finalidade, 
extinguindo-se aquelas logo que seja aprovado e homologado plano de 
recuperação, salvo quando este preveja a sua continuação.

2 - Caso o juiz nomeie administrador judicial provisório nos termos 
do n.º 4 do artigo 17.º-C, a empresa fica impedida de praticar atos de 
especial relevo, tal como definidos no artigo 161.º, sem que previamente 
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obtenha autorização para a realização da operação pretendida por parte 
do administrador judicial provisório.

3 - A autorização a que se refere o número anterior deve ser reque-
rida por escrito pela empresa ao administrador judicial provisório e 
concedida pela mesma forma.

4 - Entre a comunicação da empresa ao administrador judicial 
provisório e a receção da resposta ao peticionado previstas no número 
anterior não podem mediar mais de cinco dias, devendo, sempre que 
possível, recorrer-se a comunicações eletrónicas.

5 - A falta de resposta do administrador judicial provisório ao pe-
dido formulado pela empresa corresponde a declaração de recusa de 
autorização para a realização do negócio pretendido.

6 - Os processos de insolvência em que anteriormente haja sido 
requerida a insolvência da empresa suspendem-se na data de publi-
cação no portal Citius do despacho a que se refere o n.º 4 do artigo 
17.º-C, desde que não tenha sido proferida sentença declaratória da 
insolvência, extinguindo-se logo que seja aprovado e homologado plano 
de recuperação.

7 - A decisão a que se refere o n.º 4 do artigo 17.º-C determina a 
suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis 
pela empresa, durante todo o tempo em que perdurarem as negociações 
e até à prolação dos despachos de homologação, de não homologação, 
caso não seja aprovado plano de recuperação até ao apuramento do re-
sultado da votação ou até ao encerramento das negociações nos termos 
previstos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 17.º-G.

8 - A partir da decisão a que se refere o número anterior e durante 
todo o tempo em que perdurarem as negociações, não pode ser suspensa 
a prestação dos seguintes serviços públicos essenciais:

a) Serviço de fornecimento de água;
b) Serviço de fornecimento de energia elétrica;
c) Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo li-

quefeitos canalizados;
d) Serviço de comunicações eletrónicas;
e) Serviços postais;
f) Serviço de recolha e tratamento de águas residuais;
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g) Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.
9 - O preço dos serviços públicos essenciais prestados durante o pe-

ríodo referido no número anterior que não sejam objeto de pagamento 
pela empresa será considerado dívida da massa insolvente em insol-
vência da mesma que venha a ser decretada nos dois anos posteriores 
ao termo do prazo de negociações, sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º da Lei n.º 23/96 de 26 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 
12/2008, de 26 de fevereiro, e alterada pelas Leis n.ºs 24/2008, de 2 de 
junho, 6/2011, de 10 de março, 44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 
28 de janeiro.

ARTIGO 17.º-F
Conclusão das negociações com a aprovação de plano 

de recuperação conducente à revitalização da empresa

1 - Até ao último dia do prazo de negociações a empresa deposita 
no tribunal a versão final do plano de revitalização, acompanhada de 
todos os elementos previstos no artigo 195.º, aplicável com as devidas 
adaptações, sendo de imediato publicada no portal Citius a indicação 
do depósito.

2 - No prazo de cinco dias subsequente à publicação, qualquer cre-
dor pode alegar nos autos o que tiver por conveniente quanto ao plano 
depositado pela empresa, designadamente circunstâncias suscetíveis 
de levar à não homologação do mesmo, dispondo a empresa de cinco 
dias após o termo do primeiro prazo para, querendo, alterar o plano 
em conformidade, e, nesse caso, depositar a nova versão nos termos 
previstos no número anterior.

3 - Findo o prazo previsto no número anterior é publicado no portal 
Citius anúncio advertindo da junção ou não junção de nova versão do 
plano, correndo desde a publicação referida o prazo de votação de 10 
dias, no decurso do qual qualquer interessado pode solicitar a não ho-
mologação do plano, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
215.º e 216.º, com as devidas adaptações.

4 - Concluindo-se a votação com a aprovação unânime de plano de 
recuperação conducente à revitalização da empresa, em que interve-
nham todos os seus credores, este é de imediato remetido ao processo, 
para homologação ou recusa do mesmo pelo juiz, acompanhado da docu-
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mentação que comprova a sua aprovação, atestada pelo administrador 
judicial provisório nomeado, produzindo tal plano de recuperação, em 
caso de homologação, de imediato, os seus efeitos.

5 - Sem prejuízo de o juiz poder computar no cálculo das maiorias os 
créditos que tenham sido impugnados se entender que há probabilidade 
séria de estes serem reconhecidos, considera-se aprovado o plano de 
recuperação que:

a) Sendo votado por credores cujos créditos representem, pelo me-
nos, um terço do total dos créditos relacionados com direito de 
voto, contidos na lista de créditos a que se referem os n.ºs 3 e 4 
do artigo 17.º-D, recolha o voto favorável de mais de dois terços 
da totalidade dos votos emitidos e mais de metade dos votos 
emitidos correspondentes a créditos não subordinados, não se 
considerando como tal as abstenções; ou

b) Recolha o voto favorável de credores cujos créditos represen-
tem mais de metade da totalidade dos créditos relacionados 
com direito de voto, calculados de harmonia com o disposto na 
alínea anterior, e mais de metade destes votos correspondentes 
a créditos não subordinados, não se considerando como tal as 
abstenções.

6 - A votação efetua-se por escrito, aplicando-se-lhe o disposto no 
artigo 211.º, com as necessárias adaptações, e sendo os votos remeti-
dos ao administrador judicial provisório, que os abre em conjunto com 
a empresa e elabora um documento com o resultado da votação, que 
remete de imediato ao tribunal.

7 - O juiz decide se deve homologar o plano de recuperação ou recusar 
a sua homologação, nos 10 dias seguintes à receção da documentação 
mencionada nos números anteriores, aplicando, com as necessárias 
adaptações, as regras previstas no título IX, em especial o disposto 
nos artigos 194.º a 197.º, no n.º 1 do artigo 198.º e nos artigos 200.º a 
202.º, 215.º e 216.º

8 - Caso o juiz não homologue o acordo aplica-se o disposto nos n.ºs 
2 a 4, 6 e 7 do artigo 17.º-G.

9 - Sendo proferida decisão de não homologação, é aplicável ao re-
curso que venha a ser interposto dessa decisão o disposto no n.º 3 do 
artigo 40.º, com as devidas adaptações, caso o parecer do administrador 
venha a ser de que a empresa se encontra em situação de insolvência.
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10 - A decisão de homologação vincula a empresa e os credores, 
mesmo que não hajam reclamado os seus créditos ou participado nas 
negociações, relativamente aos créditos constituídos à data em que foi 
proferida a decisão prevista no n.º 4 do artigo 17.º-C, e é notificada, 
publicitada e registada pela secretaria do tribunal.

11 - Compete à empresa suportar as custas do processo de homo-
logação.

12 - É aplicável ao plano de recuperação o disposto no n.º 1 do 
artigo 218.º

13 - É aplicável o disposto no n.º 6 do artigo seguinte, contando-se 
o prazo de dois anos da decisão prevista no n.º 7 do presente artigo, 
exceto se a empresa demonstrar, no respetivo requerimento inicial, que 
executou integralmente o plano ou que o requerimento de novo processo 
especial de revitalização é motivado por fatores alheios ao próprio plano 
e a alteração superveniente é alheia à empresa.

ARTIGO 17.º-G
Conclusão do processo negocial sem a aprovação 

de plano de recuperação

1 - Caso a empresa ou a maioria dos credores prevista no n.º 5 do 
artigo anterior concluam antecipadamente não ser possível alcançar 
acordo, ou caso seja ultrapassado o prazo previsto no n.º 5 do artigo 
17.º-D, o processo negocial é encerrado, devendo o administrador judi-
cial provisório comunicar tal facto ao processo, se possível, por meios 
eletrónicos e publicá-lo no portal Citius.

2 - Nos casos em que a empresa ainda não se encontre em situação 
de insolvência, o encerramento do processo especial de revitalização 
acarreta a extinção de todos os seus efeitos.

3 - Estando, porém, a empresa já em situação de insolvência, o 
encerramento do processo regulado no presente capítulo acarreta a 
insolvência da empresa, devendo a mesma ser declarada pelo juiz no 
prazo de três dias úteis, contados a partir da receção pelo tribunal da 
comunicação mencionada no n.º 1.

4 - Compete ao administrador judicial provisório na comunicação 
a que se refere o n.º 1 e mediante a informação de que disponha, após 
ouvir a empresa e os credores, emitir o seu parecer sobre se aquela se 
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encontra em situação de insolvência e, em caso afirmativo, requerer 
a respetiva insolvência, aplicando-se o disposto no artigo 28.º, com as 
necessárias adaptações, e sendo o processo especial de revitalização 
apenso ao processo de insolvência.

5 - A empresa pode pôr termo às negociações a todo o tempo, inde-
pendentemente de qualquer causa, devendo, para o efeito, comunicar 
tal pretensão ao administrador judicial provisório, a todos os seus 
credores e ao tribunal, por meio de carta registada, aplicando-se, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos números anteriores.

6 - O termo do processo especial de revitalização efetuado de har-
monia com os números anteriores impede a empresa de recorrer ao 
mesmo pelo prazo de dois anos.

7 - Havendo lista definitiva de créditos reclamados, e sendo o pro-
cesso especial de revitalização convertido em processo de insolvência 
por aplicação do disposto no n.º 4, o prazo de reclamação de créditos 
previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 36.º destina-se apenas à recla-
mação de créditos não reclamados nos termos do n.º 2 do artigo 17.º-D.

ARTIGO 17.º-H
Garantias

1 - As garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores 
durante o processo especial de revitalização, com a finalidade de propor-
cionar àquela os necessários meios financeiros para o desenvolvimento 
da sua atividade, mantêm-se mesmo que, findo o processo, venha a ser 
declarada, no prazo de dois anos, a sua insolvência.

2 - Os credores que, no decurso do processo, financiem a atividade 
da empresa disponibilizando-lhe capital para a sua revitalização gozam 
de privilégio creditório mobiliário geral, graduado antes do privilégio 
creditório mobiliário geral concedido aos trabalhadores.

ARTIGO 17.º-I
Homologação de acordos extrajudiciais de recuperação 

de empresa

1 - O processo previsto no presente capítulo pode igualmente iniciar-
-se pela apresentação pela empresa de acordo extrajudicial de recupera-
ção, assinado pela empresa e por credores que representem pelo menos 
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a maioria de votos prevista no n.º 5 do artigo 17.º-F, acompanhado dos 
documentos previstos no n.º 2 do artigo 17.º-A e no n.º 1 do artigo 24.º

2 - Recebidos os documentos mencionados no número anterior, o juiz 
nomeia administrador judicial provisório, aplicando-se o disposto nos 
artigos 32.º a 34.º com as necessárias adaptações, devendo a secretaria:

a) Notificar os credores que no mesmo não intervieram e que cons-
tam da lista de créditos relacionados pela empresa da existência 
do acordo, ficando este patente na secretaria do tribunal para 
consulta;

b) Publicar no portal Citius a lista provisória de créditos.
3 - O disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 17.º-D aplica-se, com as ne-

cessárias adaptações, ao previsto no número anterior.
4 - Convertendo-se a lista de créditos em definitiva, o juiz procede, no 

prazo de 10 dias, à análise do acordo extrajudicial, devendo homologá-
-lo se respeitar a maioria prevista no n.º 5 do artigo 17.º-F, exceto se 
subsistir alguma das circunstâncias previstas nos artigos 215.º e 216.º

5 - Caso o juiz não homologue o acordo, aplica-se com as necessárias 
adaptações o disposto nos n.ºs 2 a 4 e 7 do artigo 17.º-G.

6 - O disposto no artigo 17.º-E, nos n.ºs 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do 
artigo 17.º-F e no artigo 17.º-H aplica-se com as necessárias adaptações.

7 - Com a apresentação referida no n.º 1 a empresa pode requerer a 
apensação de processo especial de revitalização, nos termos do n.º 7 do 
artigo 17.º-C quando este, encontrando-se igualmente na fase liminar, 
tenha sido instaurado ao abrigo do presente artigo.

ARTIGO 17.º-J
Encerramento do processo especial de revitalização e 

cessação de funções do administrador judicial provisório

1 - O processo especial de revitalização considera-se encerrado:
a) Após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano 

de recuperação;
b) Após o cumprimento do disposto nos n.ºs 1 a 5 do artigo 17.º-G 

nos casos em que não tenha sido aprovado ou homologado plano 
de recuperação.

2 - O administrador judicial provisório manter-se-á em funções, sem 
prejuízo da sua substituição ou remoção:
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a) Até ser proferida decisão de homologação do plano de recuperação;
b) Até ao encerramento do processo nos termos previstos na alínea 

b) do número anterior nos demais casos.

TÍTULO II
Declaração da situação de insolvência

CAPÍTULO I
Pedido de declaração de insolvência

SECÇÃO I
Legitimidade para apresentar o pedido e desistência

ARTIGO 18.º
Dever de apresentação à insolvência

1 - O devedor deve requerer a declaração da sua insolvência dentro 
dos 30 dias seguintes à data do conhecimento da situação de insolvên-
cia, tal como descrita no n.º 1 do artigo 3.º, ou à data em que devesse 
conhecê-la.

2 - Exceptuam-se do dever de apresentação à insolvência as pessoas 
singulares que não sejam titulares de uma empresa na data em que 
incorram em situação de insolvência.

3 - Quando o devedor seja titular de uma empresa, presume-se de 
forma inilidível o conhecimento da situação de insolvência decorridos 
pelo menos três meses sobre o incumprimento generalizado de obri-
gações de algum dos tipos referidos na alínea g) do n.º 1 do artigo 20.º.

ARTIGO 19.º
A quem compete o pedido

Não sendo o devedor uma pessoa singular capaz, a iniciativa da 
apresentação à insolvência cabe ao órgão social incumbido da sua admi-
nistração, ou, se não for o caso, a qualquer um dos seus administradores.
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ARTIGO 20.º
Outros legitimados

1 - A declaração de insolvência de um devedor pode ser requerida 
por quem for legalmente responsável pelas suas dívidas, por qualquer 
credor, ainda que condicional e qualquer que seja a natureza do seu 
crédito, ou ainda pelo Ministério Público, em representação das enti-
dades cujos interesses lhe estão legalmente confiados, verificando-se 
algum dos seguintes factos:

a) Suspensão generalizada do pagamento das obrigações vencidas;
b) Falta de cumprimento de uma ou mais obrigações que, pelo seu 

montante ou pelas circunstâncias do incumprimento, revele a 
impossibilidade de o devedor satisfazer pontualmente a gene-
ralidade das suas obrigações;

c) Fuga do titular da empresa ou dos administradores do devedor ou 
abandono do local em que a empresa tem a sede ou exerce a sua 
principal actividade, relacionados com a falta de solvabilidade 
do devedor e sem designação de substituto idóneo;

d) Dissipação, abandono, liquidação apressada ou ruinosa de bens 
e constituição fictícia de créditos;

e) Insuficiência de bens penhoráveis para pagamento do crédito 
do exequente verificada em processo executivo movido contra o 
devedor;

f) Incumprimento de obrigações previstas em plano de insolvência 
ou em plano de pagamentos, nas condições previstas na alínea 
a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 218.º;

g) Incumprimento generalizado, nos últimos seis meses, de dívidas 
de algum dos seguintes tipos:

i) Tributárias;
ii) De contribuições e quotizações para a segurança social;
iii) Dívidas emergentes de contrato de trabalho, ou da violação 

ou cessação deste contrato;
iv) Rendas de qualquer tipo de locação, incluindo financeira, pres-

tações do preço da compra ou de empréstimo garantido pela 
respectiva hipoteca, relativamente a local em que o devedor 
realize a sua actividade ou tenha a sua sede ou residência;
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h) Sendo o devedor uma das entidades referidas no n.º 2 do artigo 
3.º, manifesta superioridade do passivo sobre o activo segundo 
o último balanço aprovado, ou atraso superior a nove meses na 
aprovação e depósito das contas, se a tanto estiver legalmente 
obrigado.

2 - O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de 
representação das entidades públicas nos termos do artigo 13.º

ARTIGO 21.º
Desistência do pedido ou da instância no processo 

de insolvência

Salvo nos casos de apresentação à insolvência, o requerente da 
declaração de insolvência pode desistir do pedido ou da instância até 
ser proferida sentença, sem prejuízo do procedimento criminal que ao 
caso couber.

ARTIGO 22.º
Dedução de pedido infundado

A dedução de pedido infundado de declaração de insolvência, ou 
a indevida apresentação por parte do devedor, gera responsabilidade 
civil pelos prejuízos causados ao devedor ou aos credores, mas apenas 
em caso de dolo.

[…]

TÍTULO VIII
Incidentes de qualificação da insolvência

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 185.º
Tipos de insolvência

A insolvência é qualificada como culposa ou fortuita, mas a quali-
ficação atribuída não é vinculativa para efeitos da decisão de causas 
penais, nem das ações a que se reporta o n.º 3 do artigo 82.º
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ARTIGO 186.º
Insolvência culposa

1 - A insolvência é culposa quando a situação tiver sido criada ou 
agravada em consequência da actuação, dolosa ou com culpa grave, do 
devedor, ou dos seus administradores, de direito ou de facto, nos três 
anos anteriores ao início do processo de insolvência.

2 - Considera-se sempre culposa a insolvência do devedor que não 
seja uma pessoa singular quando os seus administradores, de direito 
ou de facto, tenham:

a) Destruído, danificado, inutilizado, ocultado, ou feito desaparecer, 
no todo ou em parte considerável, o património do devedor;

b) Criado ou agravado artificialmente passivos ou prejuízos, ou 
reduzido lucros, causando, nomeadamente, a celebração pelo 
devedor de negócios ruinosos em seu proveito ou no de pessoas 
com eles especialmente relacionadas;

c) Comprado mercadorias a crédito, revendendo-as ou entregando-
-as em pagamento por preço sensivelmente inferior ao corrente, 
antes de satisfeita a obrigação;  d) Disposto dos bens do devedor 
em proveito pessoal ou de terceiros;

e) Exercido, a coberto da personalidade colectiva da empresa, se 
for o caso, uma actividade em proveito pessoal ou de terceiros e 
em prejuízo da empresa;

f) Feito do crédito ou dos bens do devedor uso contrário ao interesse 
deste, em proveito pessoal ou de terceiros, designadamente para 
favorecer outra empresa na qual tenham interesse directo ou 
indirecto;

g) Prosseguido, no seu interesse pessoal ou de terceiro, uma explo-
ração deficitária, não obstante saberem ou deverem saber que 
esta conduziria com grande probabilidade a uma situação de 
insolvência;

h) Incumprido em termos substanciais a obrigação de manter 
contabilidade organizada, mantido uma contabilidade fictícia 
ou uma dupla contabilidade ou praticado irregularidade com 
prejuízo relevante para a compreensão da situação patrimonial 
e financeira do devedor;
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i) Incumprido, de forma reiterada, os seus deveres de apresentação 
e de colaboração até à data da elaboração do parecer referido no 
n.º 2 do artigo 188.º

3 - Presume-se a existência de culpa grave quando os administrado-
res, de direito ou de facto, do devedor que não seja uma pessoa singular 
tenham incumprido:

a) O dever de requerer a declaração de insolvência;
b) A obrigação de elaborar as contas anuais, no prazo legal, de 

submetê-las à devida fiscalização ou de as depositar na conser-
vatória do registo comercial.

4 - O disposto nos n.ºs 2 e 3 é aplicável, com as necessárias adapta-
ções, à actuação de pessoa singular insolvente e seus administradores, 
onde a isso não se opuser a diversidade das situações.

5 - Se a pessoa singular insolvente não estiver obrigada a apresentar-
-se à insolvência, esta não será considerada culposa em virtude da mera 
omissão ou retardamento na apresentação, ainda que determinante de 
um agravamento da situação económica do insolvente.

ARTIGO 187.º
Declaração de insolvência anterior

Se o devedor insolvente houver já sido como tal declarado em proces-
so anteriormente encerrado, o incidente de qualificação da insolvência 
só é aberto se o não tiver sido naquele processo em virtude da aprovação 
de um plano de pagamentos aos credores, ou for provado que a situa-
ção de insolvência não se manteve ininterruptamente desde a data da 
sentença de declaração anterior.

CAPÍTULO II
Incidente pleno de qualificação da insolvência

ARTIGO 188.º
Tramitação

1 - Até 15 dias após a assembleia de apreciação do relatório ou, no 
caso de dispensa da realização desta, após a junção aos autos do rela-
tório a que se refere o artigo 155.º, o administrador da insolvência ou 
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qualquer interessado pode alegar, fundamentadamente, por escrito, 
em requerimento autuado por apenso, o que tiver por conveniente para 
efeito da qualificação da insolvência como culposa e indicar as pessoas 
que devem ser afetadas por tal qualificação, cabendo ao juiz conhecer 
dos factos alegados e, se o considerar oportuno, declarar aberto o inci-
dente de qualificação da insolvência, nos 10 dias subsequentes.

2 - O despacho que declara aberto o incidente de qualificação da 
insolvência é irrecorrível, sendo de imediato publicado no portal Citius.

3 - Declarado aberto o incidente, o administrador da insolvência, 
quando não tenha proposto a qualificação da insolvência como culposa 
nos termos do n.º 1, apresenta, no prazo de 20 dias, se não for fixado 
prazo mais longo pelo juiz, parecer, devidamente fundamentado e do-
cumentado, sobre os factos relevantes, que termina com a formulação 
de uma proposta, identificando, se for caso disso, as pessoas que devem 
ser afetadas pela qualificação da insolvência como culposa.

4 - O parecer e as alegações referidos nos números anteriores vão com 
vista ao Ministério Público, para que este se pronuncie, no prazo de 10 dias.

5 - Se tanto o administrador da insolvência como o Ministério Público 
propuserem a qualificação da insolvência como fortuita, o juiz pode pro-
ferir de imediato decisão nesse sentido, a qual é insuscetível de recurso.

6 - Caso não exerça a faculdade que lhe confere o número anterior, 
o juiz manda notificar o devedor e citar pessoalmente aqueles que em 
seu entender devam ser afetados pela qualificação da insolvência como 
culposa para se oporem, querendo, no prazo de 15 dias; a notificação 
e as citações são acompanhadas dos pareceres do administrador da 
insolvência e do Ministério Público e dos documentos que os instruam.

7 - O administrador da insolvência, o Ministério Público e qual-
quer interessado que assuma posição contrária à das oposições pode 
responder-lhe dentro dos 10 dias subsequentes ao termo do prazo 
referido no número anterior.

8 - É aplicável às oposições e às respostas, bem como à tramitação 
ulterior do incidente da qualificação da insolvência, o disposto nos 
artigos 132.º a 139.º, com as devidas adaptações. 

ARTIGO 189.º
Sentença de qualificação

1 - A sentença qualifica a insolvência como culposa ou como fortuita.
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2 - Na sentença que qualifique a insolvência como culposa, o juiz deve:
a) Identificar as pessoas, nomeadamente administradores, de di-

reito ou de facto, técnicos oficiais de contas e revisores oficiais 
de contas, afetadas pela qualificação, fixando, sendo o caso, o 
respetivo grau de culpa;

b) Decretar a inibição das pessoas afetadas para administrarem 
patrimónios de terceiros, por um período de 2 a 10 anos;

c) Declarar essas pessoas inibidas para o exercício do comércio 
durante um período de 2 a 10 anos, bem como para a ocupação 
de qualquer cargo de titular de órgão de sociedade comercial ou 
civil, associação ou fundação privada de actividade económica, 
empresa pública ou cooperativa;

d) Determinar a perda de quaisquer créditos sobre a insolvência 
ou sobre a massa insolvente detidos pelas pessoas afectadas 
pela qualificação e a sua condenação na restituição dos bens ou 
direitos já recebidos em pagamento desses créditos.

e) Condenar as pessoas afetadas a indemnizarem os credores do 
devedor declarado insolvente no montante dos créditos não satis-
feitos, até às forças dos respetivos patrimónios, sendo solidária 
tal responsabilidade entre todos os afetados.

3 - A inibição para o exercício do comércio tal como a inibição para a 
administração de patrimónios alheios são oficiosamente registadas na 
conservatória do registo civil, e bem assim, quando a pessoa afetada for 
comerciante em nome individual, na conservatória do registo comer-
cial, com base em comunicação eletrónica ou telemática da secretaria, 
acompanhada de extrato da sentença.

4 - Ao aplicar o disposto na alínea e) do n.º 2, o juiz deve fixar o valor 
das indemnizações devidas ou, caso tal não seja possível em virtude de o 
tribunal não dispor dos elementos necessários para calcular o montante 
dos prejuízos sofridos, os critérios a utilizar para a sua quantificação, 
a efetuar em liquidação de sentença.

ARTIGO 190.º
Suprimento da inabilidade

(Revogado).
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CAPÍTULO III
Incidente limitado de qualificação da insolvência

ARTIGO 191.º
Regras aplicáveis

1 - O incidente limitado de qualificação de insolvência aplica-se nos 
casos previstos no n.º 1 do artigo 39.º e no n.º 5 do artigo 232.º e rege-se 
pelo disposto nos artigos 188.º e 189.º, com as seguintes adaptações:

a) O prazo para o administrador da insolvência ou qualquer in-
teressado alegar o que tiver por conveniente para o efeito da 
qualificação da insolvência como culposa é, nos casos do n.º 1 do 
artigo 39.º, de 45 dias contados da data da sentença de declaração 
de insolvência e, quando aplicável, o prazo para o administrador 
de insolvência apresentar o seu parecer é de 15 dias;

b) Os documentos da escrituração do insolvente são patenteados 
pelo próprio a fim de poderem ser examinados por qualquer 
interessado;

c) Da sentença que qualifique a insolvência como culposa constam 
apenas as menções referidas nas alíneas a) a c) e e) do n.º 2 do 
artigo 189.º

2 - É aplicável o disposto no artigo 83.º na medida do necessário 
ou conveniente para a elaboração do parecer do administrador da 
insolvência, sendo-lhe designadamente facultado o exame a todos os 
elementos da contabilidade do devedor.

TÍTULO IX
Plano de insolvência

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 192.º
Princípio geral

1 - O pagamento dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da 
massa insolvente e a sua repartição pelos titulares daqueles créditos e 
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pelo devedor, bem como a responsabilidade do devedor depois de findo o 
processo de insolvência, podem ser regulados num plano de insolvência 
em derrogação das normas do presente Código.

2 - O plano só pode afectar por forma diversa a esfera jurídica dos in-
teressados, ou interferir com direitos de terceiros, na medida em que tal 
seja expressamente autorizado neste título ou consentido pelos visados.

3 - O plano que se destine a prover à recuperação do devedor desig-
na-se plano de recuperação, devendo tal menção constar em todos os 
documentos e publicações respeitantes ao mesmo.

ARTIGO 193.º
Legitimidade

1 - Podem apresentar proposta de plano de insolvência o admi-
nistrador da insolvência, o devedor, qualquer pessoa que responda 
legalmente pelas dívidas da insolvência e qualquer credor ou grupo de 
credores cujos créditos representem pelo menos um quinto do total dos 
créditos não subordinados reconhecidos na sentença de verificação e 
graduação de créditos, ou na estimativa do juiz, se tal sentença ainda 
não tiver sido proferida.

2 - O administrador da insolvência deve apresentar em prazo 
razoável a proposta de plano de insolvência de cuja elaboração seja 
encarregado pela assembleia de credores.

3 - O administrador elabora a proposta de plano de insolvência em 
colaboração com a comissão de credores, se existir, com a comissão ou 
representantes dos trabalhadores e com o devedor, devendo conformar-
-se com as directrizes que tenham sido aprovadas em assembleia de 
credores, quando a proposta não seja de sua iniciativa.

ARTIGO 194.º
Princípio da igualdade

1 - O plano de insolvência obedece ao princípio da igualdade dos 
credores da insolvência, sem prejuízo das diferenciações justificadas 
por razões objectivas.

2 - O tratamento mais desfavorável relativamente a outros credores 
em idêntica situação depende do consentimento do credor afectado, o 
qual se considera tacitamente prestado no caso de voto favorável.
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3 - É nulo qualquer acordo em que o administrador da insolvência, 
o devedor ou outrem confira vantagens a um credor não incluídas no 
plano de insolvência em contrapartida de determinado comportamento 
no âmbito do processo de insolvência, nomeadamente quanto ao exer-
cício do direito de voto.

ARTIGO 195.º
Conteúdo do plano

1 - O plano de insolvência deve indicar claramente as alterações 
dele decorrentes para as posições jurídicas dos credores da insolvência.

2 - O plano de insolvência deve indicar a sua finalidade, descreve as 
medidas necessárias à sua execução, já realizadas ou ainda a executar, 
e contém todos os elementos relevantes para efeitos da sua aprovação 
pelos credores e homologação pelo juiz, nomeadamente:

a) A descrição da situação patrimonial, financeira e reditícia do 
devedor;

b) A indicação sobre se os meios de satisfação dos credores serão 
obtidos através de liquidação da massa insolvente, de recupera-
ção do titular da empresa ou da transmissão da empresa a outra 
entidade;

c) No caso de se prever a manutenção em actividade da empresa, na 
titularidade do devedor ou de terceiro, e pagamentos aos credores 
à custa dos respectivos rendimentos, plano de investimentos, 
conta de exploração previsional e demonstração previsional de 
fluxos de caixa pelo período de ocorrência daqueles pagamentos, 
e balanço pró-forma, em que os elementos do activo e do passivo, 
tal como resultantes da homologação do plano de insolvência, 
são inscritos pelos respectivos valores;

d) O impacte expectável das alterações propostas, por comparação 
com a situação que se verificaria na ausência de qualquer plano 
de insolvência;

e) A indicação dos preceitos legais derrogados e do âmbito dessa 
derrogação.
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ARTIGO 196.º
Providências com incidência no passivo

1 - O plano de insolvência pode, nomeadamente, conter as seguintes 
providências com incidência no passivo do devedor:

a) O perdão ou redução do valor dos créditos sobre a insolvência, 
quer quanto ao capital, quer quanto aos juros, com ou sem cláu-
sula ‘salvo regresso de melhor fortuna’;

b) O condicionamento do reembolso de todos os créditos ou de parte 
deles às disponibilidades do devedor;

c) A modificação dos prazos de vencimento ou das taxas de juro dos 
créditos;

d) A constituição de garantias;
e) A cessão de bens aos credores.
2 - O plano de insolvência não pode afectar as garantias reais e os 

privilégios creditórios gerais acessórios de créditos detidos pelo Banco 
Central Europeu, por bancos centrais de um Estado membro da União 
Europeia e por participantes num sistema de pagamentos tal como 
definido pela alínea a) do artigo 2.º da Directiva n.º 98/26/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio, ou equiparável, em 
decorrência do funcionamento desse sistema.

ARTIGO 197.º
Ausência de regulamentação expressa

Na ausência de estatuição expressa em sentido diverso constante 
do plano de insolvência:

a) Os direitos decorrentes de garantias reais e de privilégios cre-
ditórios não são afectados pelo plano;

b) Os créditos subordinados consideram-se objecto de perdão total;
c) O cumprimento do plano exonera o devedor e os responsáveis 

legais da totalidade das dívidas da insolvência remanescentes.
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ARTIGO 198.º
Providências específicas de sociedades comerciais

1 - Se o devedor for uma sociedade comercial, o plano de insolvência 
pode ser condicionado à adopção e execução, pelos órgãos sociais compe-
tentes, de medidas que não consubstanciem meros actos de disposição 
do património societário, sem prejuízo do n.º 1 do artigo 201.º

2 - Podem, porém, ser adoptados pelo próprio plano de insolvência:
a) Uma redução do capital social para cobertura de prejuízos, 

incluindo para zero ou outro montante inferior ao mínimo esta-
belecido na lei para o respectivo tipo de sociedade, desde que, 
neste caso, a redução seja acompanhada de aumento do capital 
para montante igual ou superior àquele mínimo;

b) Um aumento do capital social, em dinheiro ou em espécie, a 
subscrever por terceiros ou por credores, nomeadamente me-
diante a conversão de créditos em participações sociais, com 
ou sem respeito pelo direito de preferência dos sócios legal ou 
estatutariamente previsto;

c) A alteração dos estatutos da sociedade;
d) A transformação da sociedade noutra de tipo distinto;
e) A alteração dos órgãos sociais;
f) A exclusão de todos os sócios, tratando-se de sociedade em nome 

colectivo ou em comandita simples, acompanhada da admissão 
de novos sócios;

g) A exclusão dos sócios comanditados acompanhada da redução do 
capital a zero nos termos da alínea a), tratando-se de sociedade 
em comandita por acções.

3 - A redução de capital a zero só é admissível se for de presumir 
que, em liquidação integral do património da sociedade, não subsistiria 
qualquer remanescente a distribuir pelos sócios.

4 - A aprovação de aumento de capital sem concessão de prefe-
rência aos sócios, ainda que por entradas em espécie, pressupõe, em 
alternativa, que:

a) O capital da sociedade seja previamente reduzido a zero;
b) A medida não acarrete desvalorização das participações que os 

sócios conservem.
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5 - A adopção das medidas previstas nas alíneas c) a e) do n.º 2, a 
menos que o capital tenha sido reduzido a zero ou todos os sócios hajam 
sido excluídos, depende, cumulativamente, de que:

a) Do plano de insolvência faça parte igualmente um aumento de 
capital da sociedade destinado, no todo ou em parte, a não sócios;

b) Tais medidas pudessem, segundo a lei e o pacto da sociedade, ser 
deliberadas em assembleia geral dos sócios, e que do aumento 
decorra para o conjunto dos credores e terceiros participantes a 
maioria para esse efeito legal ou estatutariamente estabelecida.

6 - As medidas previstas nas alíneas f) e g) do n.º 2 pressupõem o 
pagamento aos sócios excluídos da contrapartida adequada, caso as 
partes sociais não sejam destituídas de qualquer valor.

ARTIGO 199.º
Saneamento por transmissão

O plano de insolvência que preveja a constituição de uma ou mais 
sociedades, neste Código designadas por nova sociedade ou sociedades, 
destinadas à exploração de um ou mais estabelecimentos adquiridos à 
massa insolvente mediante contrapartida adequada contém, em anexo, 
os estatutos da nova ou novas sociedades e provê quanto ao preenchi-
mento dos órgãos sociais.

ARTIGO 200.º
Proposta com conteúdos alternativos

Se o plano de insolvência oferecer a todos os credores, ou a algum ou 
alguns deles, várias opções em alternativa, deve indicar qual a aplicável 
se, no prazo fixado para o efeito, não for exercida a faculdade de escolha.

ARTIGO 201.º
Actos prévios à homologação e condições

1 - A aposição de condições suspensivas ao plano de insolvência só é 
lícita tratando-se da realização de prestações ou da execução de outras 
medidas que devam ocorrer antes da homologação pelo juiz.

2 - Se o plano de insolvência contemplar um aumento do capital 
social da sociedade devedora ou um saneamento por transmissão, a 
subscrição das participações sociais ocorre anteriormente à homolo-
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gação, assim como a realização integral das entradas em dinheiro, 
mediante depósito à ordem do administrador da insolvência, a emissão 
das declarações de que se transmitem as entradas em espécie e a verifi-
cação do valor destas pelo revisor oficial de contas designado no plano.

3 - Ao plano de insolvência não podem ser apostas condições reso-
lutivas, sem prejuízo do disposto no artigo 218.º

ARTIGO 202.º
Consentimentos

1 - A proposta de plano de insolvência segundo o qual o devedor 
deva continuar a exploração da empresa é acompanhada da declaração, 
por parte deste, da sua disponibilidade para o efeito, sendo ele uma 
pessoa singular, ou, no caso de uma sociedade comercial, por parte 
dos sócios que mantenham essa qualidade e respondam pessoalmente 
pelas suas dívidas.

2 - A dação de bens em pagamento dos créditos sobre a insolvência, 
a conversão destes em capital ou a transmissão das correspondentes 
dívidas com efeitos liberatórios para o antigo devedor depende da 
anuência dos titulares dos créditos em causa, prestada por escrito, 
aplicando-se o disposto na parte final do n.º 2 do artigo 194.º

3 - Exceptua-se do disposto no número anterior o caso em que a 
dação em pagamento de créditos comuns ou subordinados tenha por 
objecto créditos sobre a nova sociedade ou sociedades decorrentes da 
aquisição de estabelecimentos à massa.

ARTIGO 203.º
Conversão e extinção independentes do consentimento

1 - Não carece do consentimento dos respectivos titulares a conversão 
de créditos comuns ou subordinados em capital da sociedade insolvente 
ou de uma nova sociedade, bem como a extinção desses créditos por 
contrapartida da atribuição de opções de compra de participações 
representativas do respectivo capital social liberadas por conversão 
de créditos sobre a insolvência de grau hierarquicamente superior, 
válidas pelo período mínimo de 60 dias contados da data do registo do 
aumento de capital ou da constituição da nova sociedade, e livremente 
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transmissíveis, consoante o caso, desde que, em qualquer das situações, 
e ainda que em consequência do plano:

a) A sociedade emitente revista a forma de sociedade anónima;
b) Dos respectivos estatutos não constem quaisquer restrições à 

transmissibilidade das acções;
c) Dos respectivos estatutos conste a obrigatoriedade de ser re-

querida a admissão imediata das acções à cotação a mercado 
regulamentado, ou logo que verificados os requisitos exigidos;

d) Dos respectivos estatutos conste a insusceptibilidade de uma 
alteração que contrarie o disposto nas alíneas b) e c), excepto 
por unanimidade, enquanto a sociedade mantiver a qualidade 
de sociedade aberta.

2 - O preço de exercício das opções de compra referidas no número 
anterior é igual ao valor nominal dos créditos empregues na liberação 
das acções a adquirir; o exercício das opções por parte dos titulares de 
créditos de certo grau faz caducar, na proporção que couber, as opções 
atribuídas aos titulares de créditos de grau hierarquicamente superior, 
pressupondo o pagamento a estes últimos do valor nominal dos créditos 
extintos por contrapartida da atribuição das opções caducadas.

3 - A sociedade emitente das acções objecto das opções de compra 
emite, no prazo de 10 dias, títulos representativos dessas opções a 
pedido dos respectivos titulares, formulado após a homologação do 
plano de insolvência.

ARTIGO 204.º
Qualidade de sociedade aberta

É considerada sociedade com o capital aberto ao investimento do 
público a sociedade emitente de acções em que sejam convertidos cré-
ditos sobre a insolvência independentemente do consentimento dos 
respectivos titulares.

ARTIGO 205.º
Oferta de valores mobiliários

O disposto no Código dos Valores Mobiliários e legislação comple-
mentar não é aplicável:
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a) À oferta de valores mobiliários da sociedade devedora ou da nova 
sociedade ou sociedades, na parte dirigida a credores, e que estes 
devam liberar integralmente através da dação em pagamento 
de créditos sobre o devedor insolvente;

b) À oferta coenvolvida na atribuição de opções de compra que 
satisfaçam os requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 203.º, 
bem como a oferta dirigida à respectiva aquisição;

c) À ultrapassagem dos limiares de obrigatoriedade do lançamento 
de uma oferta pública de aquisição decorrente do exercício de 
tais opções de compra, ou da aquisição de acções em aumento de 
capital da sociedade insolvente previsto no plano de insolvência.

ARTIGO 206.º
Suspensão da liquidação e partilha

1 - A requerimento do respectivo proponente, o juiz decreta a sus-
pensão da liquidação da massa insolvente e da partilha do produto pelos 
credores da insolvência se tal for necessário para não pôr em risco a 
execução de um plano de insolvência proposto.

2 - O juiz deve, porém, abster-se de ordenar a suspensão, ou pro-
ceder ao levantamento de suspensão já decretada, se a medida envol-
ver o perigo de prejuízos consideráveis para a massa insolvente, ou 
o prosseguimento da liquidação e da partilha lhe for requerido pelo 
administrador da insolvência, com o acordo da comissão de credores, 
se existir, ou da assembleia de credores.

3 - Aplica-se o disposto na alínea b) do n.º 4 e no n.º 5 do artigo 156.º, 
com as devidas adaptações.

ARTIGO 207.º
Não admissão da proposta de plano de insolvência

1 - O juiz não admite a proposta de plano de insolvência:
a) Se houver violação dos preceitos sobre a legitimidade para apre-

sentar a proposta ou sobre o conteúdo do plano e os vícios forem 
insupríveis ou não forem sanados no prazo razoável que fixar 
para o efeito;
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b) Quando a aprovação do plano pela assembleia de credores ou a 
posterior homologação pelo juiz forem manifestamente invero-
símeis;

c) Quando o plano for manifestamente inexequível;
d) Quando, sendo o proponente o devedor, o administrador da 

insolvência se opuser à admissão, com o acordo da comissão de 
credores, se existir, contanto que anteriormente tenha já sido 
apresentada pelo devedor e admitida pelo juiz alguma proposta 
de plano.

2 - Da decisão de admissão da proposta de plano de insolvência não 
cabe recurso.

ARTIGO 208.º
Recolha de pareceres

Admitida a proposta de plano de insolvência, o juiz notifica a comis-
são de trabalhadores, ou, na sua falta, os representantes designados 
pelos trabalhadores, a comissão de credores, se existir, o devedor e o ad-
ministrador da insolvência, para se pronunciarem, no prazo de 10 dias.

CAPÍTULO II
Aprovação e homologação do plano de insolvência

ARTIGO 209.º
Convocação da assembleia de credores

1 - O juiz convoca a assembleia de credores para discutir e votar a 
proposta de plano de insolvência nos termos do artigo 75.º, mas com a 
antecedência mínima de 20 dias, e devendo do anúncio e das circula-
res constar adicionalmente que a proposta de plano de insolvência se 
encontra à disposição dos interessados, para consulta, na secretaria do 
tribunal, desde a data da convocação, e que o mesmo sucederá com os 
pareceres eventualmente emitidos pelas entidades referidas no artigo 
anterior, durante os 10 dias anteriores à data da assembleia.

2 - A assembleia de credores convocada para os fins do número 
anterior não se pode reunir antes de transitada em julgado a sentença 
de declaração de insolvência, de esgotado o prazo para a impugnação 
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da lista de credores reconhecidos e da realização da assembleia de 
apreciação de relatório.

3 - O plano de insolvência aprovado antes do trânsito em julgado da 
sentença de verificação e graduação dos créditos acautela os efeitos da 
eventual procedência das impugnações da lista de credores reconhecidos 
ou dos recursos interpostos dessa sentença, de forma a assegurar que, 
nessa hipótese, seja concedido aos créditos controvertidos o tratamento 
devido.

ARTIGO 210.º
Alterações do plano de insolvência na assembleia 

de credores

O plano de insolvência pode ser modificado na própria assembleia 
pelo proponente, e posto à votação na mesma sessão com as alterações 
introduzidas, desde que estas, ainda que substanciais quanto a aspectos 
particulares de regulamentação, não contendam com o próprio cerne 
ou estrutura do plano ou com a finalidade prosseguida.

ARTIGO 211.º
Votação por escrito

1 - Finda a discussão do plano de insolvência, o juiz pode determinar 
que a votação tenha lugar por escrito, em prazo não superior a 10 dias; 
na votação apenas podem participar os titulares de créditos com direito 
de voto presentes ou representados na assembleia.

2 - O voto escrito deve conter a aprovação ou rejeição da proposta 
de plano de insolvência; qualquer proposta de modificação deste ou 
condicionamento do voto implica rejeição da proposta.

ARTIGO 212.º
Quórum

1 - A proposta de plano de insolvência considera-se aprovada se, 
estando presentes ou representados na reunião credores cujos crédi-
tos constituam, pelo menos, um terço do total dos créditos com direito 
de voto, recolher mais de dois terços da totalidade dos votos emitidos 
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e mais de metade dos votos emitidos correspondentes a créditos não 
subordinados, não se considerando como tal as abstenções.

2 - Não conferem direito de voto:
a) Os créditos que não sejam modificados pela parte dispositiva do 

plano;
b) Os créditos subordinados de determinado grau, se o plano 

decretar o perdão integral de todos os créditos de graus hierar-
quicamente inferiores e não atribuir qualquer valor económico 
ao devedor ou aos respectivos sócios, associados ou membros, 
consoante o caso.

3 - Cessa o disposto na alínea a) do número anterior, se, por aplica-
ção desse preceito, em conjugação com o da alínea b), todos os créditos 
resultassem privados do direito de voto.

4 - Considera-se, designadamente, que o plano de insolvência atri-
bui um valor aos sócios de uma sociedade comercial se esta houver 
de continuar a exploração da empresa e o plano não contemplar uma 
redução a 0 do respectivo capital.

ARTIGO 213.º
Publicidade da deliberação

A deliberação de aprovação de um plano de insolvência é objecto 
de imediata publicação, nos termos prescritos no artigo 75.º, aplicáveis 
com as devidas adaptações.

ARTIGO 214.º
Prazo para a homologação

A sentença de homologação do plano de insolvência só pode ser 
proferida decorridos pelo menos 10 dias sobre a data da respectiva 
aprovação, ou, tendo o plano sido objecto de alterações na própria as-
sembleia, sobre a data da publicação da deliberação.
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ARTIGO 215.º
Não homologação oficiosa

O juiz recusa oficiosamente a homologação do plano de insolvência 
aprovado em assembleia de credores no caso de violação não negli-
genciável de regras procedimentais ou das normas aplicáveis ao seu 
conteúdo, qualquer que seja a sua natureza, e ainda quando, no prazo 
razoável que estabeleça, não se verifiquem as condições suspensivas 
do plano ou não sejam praticados os actos ou executadas as medidas 
que devam preceder a homologação.

ARTIGO 216.º
Não homologação a solicitação dos interessados

1 - O juiz recusa ainda a homologação se tal lhe for solicitado pelo 
devedor, caso este não seja o proponente e tiver manifestado nos autos a 
sua oposição, anteriormente à aprovação do plano de insolvência, ou por 
algum credor ou sócio, associado ou membro do devedor cuja oposição 
haja sido comunicada nos mesmos termos, contanto que o requerente 
demonstre em termos plausíveis, em alternativa, que:

a) A sua situação ao abrigo do plano é previsivelmente menos fa-
vorável do que a que interviria na ausência de qualquer plano, 
designadamente face à situação resultante de acordo já celebrado 
em procedimento extrajudicial de regularização de dívidas;

b) O plano proporciona a algum credor um valor económico superior 
ao montante nominal dos seus créditos sobre a insolvência, acres-
cido do valor das eventuais contribuições que ele deva prestar.

2 - Se o plano de insolvência tiver sido objecto de alterações na pró-
pria assembleia, é dispensada a manifestação da oposição por parte de 
quem não tenha estado presente ou representado.

3 - Cessa o disposto no n.º 1 caso o oponente seja o devedor, um seu 
sócio, associado ou membro, ou um credor comum ou subordinado, se 
o plano de insolvência previr, cumulativamente:

a) A extinção integral dos créditos garantidos e privilegiados por 
conversão em capital da sociedade devedora ou de uma nova 
sociedade ou sociedades, na proporção dos respectivos valores 
nominais;
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b) A extinção de todos os demais créditos por contrapartida da 
atribuição de opções de compra conformes com o disposto nos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 203.º relativamente à totalidade das acções 
assim emitidas;

c) A concessão ao devedor ou, se for o caso, aos respectivos sócios, 
associados ou membros, na proporção das respectivas partici-
pações, de opções de compra da totalidade das acções emitidas, 
contanto que o seu exercício determine a caducidade das opções 
atribuídas aos credores e pressuponha o pagamento do valor 
nominal dos créditos extintos por contrapartida da atribuição 
das opções caducadas.

4 - Se, respeitando-se quanto ao mais o previsto no número anterior, 
a conversão dos créditos em capital da sociedade devedora ou de uma 
nova sociedade ou sociedades não abranger apenas algum ou alguns dos 
créditos garantidos e privilegiados, ou for antes relativa à integralidade 
dos créditos comuns e somente a estes, o pedido de não homologação 
apresentado pelo devedor, pelos seus sócios, associados ou membros, 
ou por um credor comum ou subordinado, somente se pode basear 
na circunstância de o plano de insolvência proporcionar aos titulares 
dos créditos garantidos ou privilegiados excluídos da conversão, por 
contrapartida dos mesmos, um valor económico superior ao respectivo 
montante nominal.

CAPÍTULO III
Execução do plano de insolvência e seus efeitos

ARTIGO 217.º
Efeitos gerais

1 - Com a sentença de homologação produzem-se as alterações dos 
créditos sobre a insolvência introduzidas pelo plano de insolvência, 
independentemente de tais créditos terem sido, ou não, reclamados 
ou verificados.

2 - A sentença homologatória confere eficácia a quaisquer actos ou 
negócios jurídicos previstos no plano de insolvência, independentemente 
da forma legalmente prevista, desde que constem do processo, por es-
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crito, as necessárias declarações de vontade de terceiros e dos credores 
que o não tenham votado favoravelmente, ou que, nos termos do plano, 
devessem ser emitidas posteriormente à aprovação, mas prescindindo-
-se das declarações de vontade do devedor cujo consentimento não seja 
obrigatório nos termos das disposições deste Código e da nova sociedade 
ou sociedades a constituir.

3 - A sentença homologatória constitui, designadamente, título 
bastante para:

a) A constituição da nova sociedade ou sociedades e para a trans-
missão em seu benefício dos bens e direitos que deva adquirir, 
bem como para a realização dos respectivos registos;

b) A redução de capital, aumento de capital, modificação dos esta-
tutos, transformação, exclusão de sócios e alteração dos órgãos 
sociais da sociedade devedora, bem como para a realização dos 
respectivos registos.

4 - As providências previstas no plano de insolvência com incidência 
no passivo do devedor não afetam a existência nem o montante dos di-
reitos dos credores da insolvência contra os codevedores ou os terceiros 
garantes da obrigação, mas estes sujeitos apenas podem agir contra o 
devedor em via de regresso nos termos em que o credor da insolvência 
pudesse exercer contra ele os seus direitos.

5 - A sentença homologatória produz de imediato os efeitos referidos 
nos n.ºs 1 a 3, ainda que seja interposto recurso.

ARTIGO 218.º
Incumprimento

1 - Salvo disposição expressa do plano de insolvência em sentido 
diverso, a moratória ou o perdão previstos no plano ficam sem efeito:

a) Quanto a crédito relativamente ao qual o devedor se constitua 
em mora, se a prestação, acrescida dos juros moratórios, não 
for cumprida no prazo de 15 dias após interpelação escrita pelo 
credor;

b) Quanto a todos os créditos se, antes de finda a execução do pla-
no, o devedor for declarado em situação de insolvência em novo 
processo.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 272

2 - A mora do devedor apenas tem os efeitos previstos na alínea 
a) do número anterior se disser respeito a créditos reconhecidos pela 
sentença de verificação de créditos ou por outra decisão judicial, ainda 
que não transitadas em julgado.

3 - Os efeitos previstos no n.º 1 podem ser associados pelo plano a 
acontecimentos de outro tipo desde que ocorridos dentro do período 
máximo de três anos contados da data da sentença homologatória.

ARTIGO 219.º
Dívidas da massa insolvente

Antes do encerramento do processo que decorra da aprovação do pla-
no de insolvência, o administrador da insolvência procede ao pagamento 
das dívidas da massa insolvente; relativamente às dívidas litigiosas, o 
administrador da insolvência acautela os eventuais direitos dos credores 
por meio de caução, prestada nos termos do Código de Processo Civil.

ARTIGO 220.º
Fiscalização

1 - O plano de insolvência que implique o encerramento do processo 
pode prever que a sua execução seja fiscalizada pelo administrador da 
insolvência e que a autorização deste seja necessária para a prática de 
determinados atos pelo devedor ou pela nova sociedade ou sociedades; 
é aplicável neste último caso, com as devidas adaptações, o disposto 
no n.º 6 do artigo 81.º

2 - O administrador da insolvência:
a) Informa anualmente o juiz e a comissão de credores, se existir, 

do estado da execução e das perspectivas de cumprimento do 
plano de insolvência pelo devedor;

b) Presta à comissão de credores e ao juiz as informações que lhe 
forem requeridas;

c) Informa de imediato o juiz e a comissão de credores, ou, não 
existindo esta, todos os titulares de créditos reconhecidos, da 
existência ou inevitabilidade de situações de incumprimento.

3 - O administrador da insolvência representa o devedor nas acções 
de impugnação da resolução de actos em benefício da massa insolvente 
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durante o período de fiscalização, se o plano de insolvência assim o 
determinar de modo expresso.

4 - Para o efeito dos números anteriores, o administrador da insol-
vência e os membros da comissão de credores mantêm-se em funções 
e subsiste a fiscalização pelo juiz não obstante o encerramento do 
processo de insolvência.

5 - O plano de insolvência fixa a remuneração do administrador da 
insolvência durante o período de fiscalização, bem como as despesas 
a cujo reembolso têm direito quer o administrador quer os membros 
da comissão de credores; os custos da fiscalização são suportados pelo 
devedor ou pela nova sociedade ou sociedades, consoante o caso.

6 - A fiscalização não se pode prolongar por mais de três anos e 
termina logo que estejam satisfeitos os créditos sobre a insolvência, 
nas percentagens previstas no plano de insolvência, ou que, em novo 
processo, seja declarada a situação de insolvência do devedor ou da nova 
sociedade ou sociedades; o juiz profere decisão confirmando o fim do 
período de fiscalização, a requerimento do administrador da insolvência, 
do devedor ou da nova sociedade ou sociedades.

ARTIGO 221.º
Prioridade a novos créditos

1 - No caso de fiscalização da sua execução pelo administrador da 
insolvência, o plano da insolvência pode estipular que terão prioridade 
sobre os créditos sobre a insolvência, em novo processo de insolvência 
aberto antes de findo o período de fiscalização, os créditos que, até certo 
limite global, sejam constituídos nesse período, desde que essa priorida-
de lhes seja reconhecida expressamente e por escrito, com indicação do 
montante abrangido e confirmação pelo administrador da insolvência.

2 - A prioridade reconhecida pelo número anterior é igualmente 
válida face a outros créditos de fonte contratual constituídos durante 
o período da fiscalização.

ARTIGO 222.º
Publicidade

1 - Sendo a execução do plano de insolvência objecto de fiscalização, 
a publicação e registo da decisão de encerramento do processo de insol-
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vência incluirão a referência a esse facto, com divulgação, se for o caso, 
dos actos cuja prática depende do consentimento do administrador da 
insolvência e do limite dentro do qual é lícita a concessão de prioridade 
a novos créditos, nos termos do artigo anterior.

2 - A confirmação pelo juiz do fim do período de fiscalização é publi-
cada e registada, nos termos previstos para a decisão de encerramento 
do processo de insolvência.

[…]

TÍTULO X
Administração pelo devedor

ARTIGO 223.º
Limitação às empresas

O disposto neste título é aplicável apenas aos casos em que na massa 
insolvente esteja compreendida uma empresa.

ARTIGO 224.º
Pressupostos da administração pelo devedor

1 - Na sentença declaratória da insolvência o juiz pode determinar 
que a administração da massa insolvente seja assegurada pelo devedor.

2 - São pressupostos da decisão referida no número anterior que:
a) O devedor a tenha requerido;
b) O devedor tenha já apresentado, ou se comprometa a fazê-lo no 

prazo de 30 dias após a sentença de declaração de insolvência, um 
plano de insolvência que preveja a continuidade da exploração 
da empresa por si próprio;

c) Não haja razões para recear atrasos na marcha do processo ou 
outras desvantagens para os credores;

d) O requerente da insolvência dê o seu acordo, caso não seja o 
devedor.

3 - A administração é também confiada ao devedor se este o tiver 
requerido e assim o deliberarem os credores na assembleia de apreciação 
de relatório ou em assembleia que a preceda, independentemente da 



Parte III – Legislação 275

verificação dos pressupostos previstos nas alíneas c) e d) do número 
anterior, contando-se o prazo previsto na alínea b) do mesmo número 
a partir da deliberação dos credores.

ARTIGO 225.º
Início da liquidação

A liquidação só tem lugar depois que ao devedor seja retirada a 
administração, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 158.º e da 
realização pelo devedor de vendas ao abrigo do n.º 2 do mesmo artigo, 
com o consentimento do administrador da insolvência e da comissão 
de credores, se existir.

ARTIGO 226.º
Intervenção do administrador da insolvência

1 - O administrador da insolvência fiscaliza a administração da 
massa insolvente pelo devedor e comunica imediatamente ao juiz e à 
comissão de credores quaisquer circunstâncias que desaconselhem a 
subsistência da situação; não havendo comissão de credores, a comuni-
cação é feita a todos os credores que tiverem reclamado os seus créditos.

2 - Sem prejuízo da eficácia do acto, o devedor não deve contrair 
obrigações:

a) Se o administrador da insolvência se opuser, tratando-se de actos 
de gestão corrente;

b) Sem o consentimento do administrador da insolvência, tratando-
-se de actos de administração extraordinária.

3 - O administrador da insolvência pode exigir que fiquem a seu 
cargo todos os recebimentos em dinheiro e todos os pagamentos.

4 - Oficiosamente ou a pedido da assembleia de credores, pode o juiz 
proibir a prática de determinados actos pelo devedor sem a aprovação do 
administrador da insolvência, aplicando-se, com as devidas adaptações, 
o disposto no n.º 6 do artigo 81.º

5 – (Revogado.)
6 - É da responsabilidade do devedor a elaboração e o depósito das 

contas anuais que forem legalmente obrigatórias.
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7 - A atribuição ao devedor da administração da massa insolvente 
não prejudica o exercício pelo administrador da insolvência de todas as 
demais competências que legalmente lhe cabem e dos poderes necessá-
rios para o efeito, designadamente o de examinar todos os elementos 
da contabilidade do devedor.

ARTIGO 227.º
Remuneração

1 - Enquanto a administração da insolvência for assegurada pelo 
próprio devedor, manter-se-ão as remunerações dos seus administra-
dores e membros dos seus órgãos sociais.

2 - Sendo o devedor uma pessoa singular, assiste-lhe o direito de 
retirar da massa os fundos necessários para uma vida modesta dele 
próprio e do seu agregado familiar, tendo em conta a sua condição 
anterior e as possibilidades da massa.

ARTIGO 228.º
Termo da administração pelo devedor

1 - O juiz põe termo à administração da massa insolvente pelo 
devedor:

a) A requerimento deste;
b) Se assim for deliberado pela assembleia de credores;
c) Se for afectada pela qualificação da insolvência como culposa a 

própria pessoa singular titular da empresa;
d) Se, tendo deixado de se verificar o pressuposto previsto na alínea 

c) do n.º 2 do artigo 224.º, tal lhe for solicitado por algum credor;
e) Se o plano de insolvência não for apresentado pelo devedor no 

prazo aplicável, ou não for subsequentemente admitido, aprovado 
ou homologado.

2 - Tomada a decisão referida no número anterior, tem lugar ime-
diatamente a apreensão dos bens, em conformidade com o disposto nos 
artigos 149.º e seguintes, prosseguindo o processo a sua tramitação, 
nos termos gerais.
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ARTIGO 229.º
Publicidade e registo

A atribuição ao devedor da administração da massa insolvente, a 
proibição da prática de certos actos sem o consentimento do adminis-
trador da insolvência e a decisão que ponha termo a essa administração 
são objecto de publicidade e registo, nos termos constantes dos artigos 
37.º e 38.º

TÍTULO XI
Encerramento do processo

ARTIGO 230.º
Quando se encerra o processo

1 - Prosseguindo o processo após a declaração de insolvência, o juiz 
declara o seu encerramento:

a) Após a realização do rateio final, sem prejuízo do disposto no n.º 
6 do artigo 239.º;

b) Após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano 
de insolvência, se a isso não se opuser o conteúdo deste;

c) A pedido do devedor, quando este deixe de se encontrar em 
situação de insolvência ou todos os credores prestem o seu con-
sentimento;

d) Quando o administrador da insolvência constate a insuficiência 
da massa insolvente para satisfazer as custas do processo e as 
restantes dívidas da massa insolvente.

e) Quando este ainda não haja sido declarado, no despacho inicial 
do incidente de exoneração do passivo restante referido na alínea 
b) do artigo 237.º

2 - A decisão de encerramento do processo é notificada aos credores 
e objecto da publicidade e do registo previstos nos artigos 37.º e 38.º, 
com indicação da razão determinante.
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ARTIGO 231.º
Encerramento a pedido do devedor

1 - O pedido do devedor de encerramento do processo fundado na 
cessação da situação de insolvência é notificado aos credores para que 
estes, querendo, deduzam oposição, no prazo de oito dias, aplicando-se 
o disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 41.º

2 - O pedido do devedor que não se baseie na cessação da situação 
de insolvência é acompanhado de documentos que comprovem o consen-
timento de todos os credores que tenham reclamado os seus créditos, 
quando seja apresentado depois de terminado o prazo concedido para 
o efeito, ou de todos os credores conhecidos, na hipótese contrária.

3 - Antes de decidir sobre o pedido o juiz ouve, em qualquer dos ca-
sos, o administrador da insolvência e a comissão de credores, se existir.

ARTIGO 232.º
Encerramento por insuficiência da massa insolvente

1 - Verificando que a massa insolvente é insuficiente para a satisfa-
ção das custas do processo e das restantes dívidas da massa insolvente, o 
administrador da insolvência dá conhecimento do facto ao juiz, podendo 
este conhecer oficiosamente do mesmo.

2 - Ouvidos o devedor, a assembleia de credores e os credores da 
massa insolvente, o juiz declara encerrado o processo, salvo se algum 
interessado depositar à ordem do tribunal o montante determinado 
pelo juiz segundo o que razoavelmente entenda necessário para garan-
tir o pagamento das custas do processo e restantes dívidas da massa 
insolvente.

3 - A secretaria do tribunal, quando o processo for remetido à conta e 
em seguida a esta, distribui as importâncias em dinheiro existentes na 
massa insolvente, depois de pagas as custas, pelos credores da massa 
insolvente, na proporção dos seus créditos.

4 - Depois de verificada a insuficiência da massa, é lícito ao adminis-
trador da insolvência interromper de imediato a respectiva liquidação.

5 - Encerrado o processo de insolvência por insuficiência da massa, 
nos casos em que tenha sido aberto incidente de qualificação da insol-
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vência e se o mesmo ainda não estiver findo, este prossegue os seus 
termos como incidente limitado.

6 - O disposto nos números anteriores não é aplicável na hipótese 
de o devedor beneficiar do diferimento do pagamento das custas, nos 
termos do n.º 1 do artigo 248.º, durante a vigência do benefício.

7 - Presume-se a insuficiência da massa quando o património seja 
inferior a € 5000.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
DE MINISTROS N.º 43/2011, 

DE 25 DE OUTUBRO 

Aprova os Princípios Orientadores da Recuperação 
Extrajudicial dos Devedores

O memorando de entendimento celebrado entre a República Por-
tuguesa e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo 
Monetário Internacional no quadro do programa de auxílio financeiro 
a Portugal prevê um conjunto de medidas que têm como objectivo a 
promoção dos mecanismos de reestruturação extrajudicial de devedo-
res, ou seja, de procedimentos que permitem que, antes de recorrerem 
ao processo judicial de insolvência, a empresa que se encontra numa 
situação financeira difícil e os respectivos credores possam optar por um 
acordo extrajudicial que visa a recuperação do devedor e que permita 
a este continuar a sua actividade económica.

O enfoque dado a estes mecanismos decorre do facto de se conside-
rar que, em comparação com o processo judicial de insolvência, estes 
procedimentos, em virtude da sua flexibilidade e eficiência, permitem 
alcançar diversas vantagens: a empresa mantém-se sempre em ac-
tividade, os credores têm uma taxa de recuperação de crédito mais 
elevada e a empresa mantém as suas relações jurídicas e económicas 
com trabalhadores, clientes e fornecedores.

Por outro lado, estes procedimentos permitem ainda evitar que estas 
situações cheguem aos tribunais, libertando-os para outros processos.

Por estes motivos, os procedimentos extrajudiciais de recuperação 
de devedores são instrumentos fundamentais numa estratégia de re-
cuperação e viabilização de empresas em dificuldade económica.
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No entanto, o sucesso destes procedimentos depende de um conjunto 
de condições que têm que ser reunidas e conhecidas dos interessados.

Daí que, entre os compromissos assumidos por Portugal no referido 
memorando de entendimento, se encontre o compromisso de definir 
«princípios gerais de reestruturação voluntária extra judicial em 
conformidade com boas práticas internacionais» (compromisso 2.18).

Estes princípios gerais consistem, no fundo, num conjunto de regras 
a serem seguidas pelas partes, se assim o entenderem, com o objectivo 
de potenciar o processo negocial iniciado tendo em vista a recuperação 
de uma empresa, contribuindo para o aumento do número de negocia-
ções concluídas com sucesso.

Tratam-se, por isso, de princípios orientadores, de adesão voluntária, 
que resultam do trabalho conjunto dos Ministérios das Finanças, da 
Justiça, da Economia e do Emprego e da Solidariedade e Segurança 
Social, e que foram desenvolvidos tendo em conta as boas práticas e 
recomendações internacionais.

No que respeita aos credores públicos, estes devem divulgar e pro-
mover a adopção destes princípios junto das entidades privadas que com 
eles se relacionam, mas devendo a eventual aplicação destes princípios, 
na totalidade ou parcialmente, efectuar-se dentro do quadro legal que 
rege a intervenção dessas entidades nos procedimentos extrajudiciais 
de reestruturação.

Para além da definição destes princípios orientadores, importa ga-
rantir a sua divulgação junto daqueles que são, de modo mais premente, 
os destinatários desta medida: as empresas e respectivos empresários 
que, enquanto devedores ou credores, podem estar envolvidos num 
procedimento extrajudicial de reestruturação.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve:
1 - Aprovar os Princípios Orientadores da Recuperação Extrajudicial 

de Devedores, publicados em anexo à presente resolução e que dela 
fazem parte integrante, enquanto instrumento de adesão voluntária 
destinado a promover a eficácia dos procedimentos extrajudiciais de 
recuperação de devedores.
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2 - Determinar que os ministérios com competência e intervenção 
no âmbito da recuperação extrajudicial de devedores devem divulgar e 
promover o recurso aos princípios referidos no número anterior.

3 - Determinar que, entre as actividades de divulgação e promoção 
referidas no número anterior, devem ser privilegiadas, entre outras 
formas de actuação, a celebração de protocolos com associações repre-
sentativas dos sectores económicos mais susceptíveis de participarem 
nos procedimentos extrajudiciais de recuperação de devedores, nos 
quais os signatários se comprometam a promover, no âmbito das suas 
actividades, a utilização dos Princípios Orientadores.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de Setembro de 2011. - O 
Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
Princípios Orientadores da Recuperação Extrajudicial 

de Devedores

De modo a fomentar o recurso ao procedimento extrajudicial de 
recuperação de empresas, bem como a contribuir para o aumento do 
número de negociações concluídas com sucesso, foram assumidas pela 
República Portuguesa, no âmbito do memorando de entendimento 
celebrado com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia e 
com o Fundo Monetário Internacional no quadro do programa de auxílio 
financeiro a Portugal, um conjunto de medidas que têm como objectivo a 
promoção dos mecanismos de reestruturação extrajudicial de devedores, 
entre as quais se encontra o compromisso de definir «princípios gerais 
de reestruturação voluntária extra judicial em conformidade com boas 
práticas internacionais» (compromisso 2.18).

A emissão desses princípios, que se efectua através do presente 
documento, dá assim cumprimento ao compromisso assumido por 
Portugal e enquadra-se num conjunto de mais alargado de medidas 
de incentivo à reestruturação extrajudicial de devedores, que inclui 
alterações ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, 
visando, nomeadamente, a introdução de um mecanismo processual de 
aprovação de planos de reestruturação negociados fora dos tribunais 
e a revisão do procedimento extrajudicial de recuperação que decorre 
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junto do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Ino-
vação (IAPMEI).

O destaque dado, no referido memorando de entendimento, ao 
procedimento extrajudicial de recuperação de devedores decorre das 
vantagens que o desenvolvimento de um mecanismo desta natureza 
poderá permitir, enquanto instrumento fundamental numa estratégia 
de recuperação e viabilização de empresas em dificuldade económica.

O procedimento extrajudicial de recuperação de devedores permite 
que, antes de se recorrer ao processo judicial de insolvência, as partes 
- ou seja, a empresa que se encontra numa situação financeira difícil 
(o devedor) e os respectivos credores - possam optar por um acordo 
extrajudicial visando a recuperação do devedor e a continuação da sua 
actividade económica.

Uma negociação extrajudicial bem sucedida tem, assim, como 
resultado final um plano de reestruturação da dívida acordado entre 
devedor e credores, assente na redefinição dos prazos de pagamento ou 
até no perdão de parte da dívida, e que permite ao devedor manter-se 
em actividade sem interrupções.

Quando comparado com o processo judicial de insolvência, é ge-
nericamente reconhecido, a nível internacional, que o procedimento 
extrajudicial permite reestruturações mais vantajosas para todos os 
envolvidos, em atenção à flexibilidade e eficiência dos seus procedi-
mentos. Este procedimento permite ainda:

- Que a empresa se mantenha em actividade sem necessidade 
de intervenção de terceiros (nomeadamente, o administrador 
da insolvência), contribuindo para que esta ultrapasse as suas 
dificuldades económicas;

- Que os credores reduzam as suas perdas (os dados estatísticos 
apontam para uma maior recuperação de créditos nos casos de 
recuperação extrajudicial de empresas, quando comparada com 
os casos de insolvência e liquidação do património do devedor);

- Evitar os efeitos sociais e económicos negativos que advêm da 
liquidação de uma empresa, traduzindo-se num procedimento 
benéfico, também, para trabalhadores, clientes, fornecedores e 
investidores;

- A adopção de mecanismos informais mais céleres, eficientes e 
eficazes que, quando aplicados correctamente, permitem reso-



Parte III – Legislação 285

luções mais rápidas dos processos, com mais elevadas taxas de 
recuperação das empresas;

-  Que, em comparação com o processo judicial de insolvência, 
o devedor e os credores envolvidos tenham maior controlo do 
processo e das soluções adoptadas;

- Libertar os tribunais para outros processos, contribuindo assim, 
também, para uma maior eficiência e celeridade do sistema 
judicial.

Só podem recorrer a este mecanismo devedores que se encontrem, 
efectivamente, numa situação financeira que ainda permita a sua 
recuperação, pelo que o momento em que se iniciam as negociações 
entre devedor e credores é fundamental para o sucesso das mesmas.

Por outro lado, se nos casos mais simples as negociações podem 
envolver todos os credores, nas situações mais complexas ou com gran-
de número de credores pode ser preferível que apenas participem os 
principais credores. Nestes casos, o acordo extrajudicial que venha a 
ser conseguido não pode, por si só, afectar os direitos de outros credores 
não envolvidos nas negociações ou impor-lhes qualquer obrigação que 
não aceitaram, podendo ser necessário recorrer, então, aos mecanismos 
judiciais legalmente previstos para esse efeito.

Fundamental é que, tratando-se de um procedimento voluntário, os 
credores entendam que o mesmo se baseia na sua vontade de ajudar o 
devedor e, com isso, obterem, também, benefícios a longo prazo.

Como referido, o IAPMEI exerce, através do procedimento extraju-
dicial de recuperação que já tem implementado, importantes funções, 
não só no âmbito da própria mediação, mas também na divulgação 
dos procedimentos extrajudiciais e das suas vantagens, constituindo-
-se como o interlocutor público privilegiado para todos os interessados 
nesses mecanismos.

Os princípios orientadores são, deste modo, recomendações desti-
nadas a potencializar as negociações num processo extrajudicial de 
reestruturação, providenciando-se deste modo ao devedor e aos credo-
res um instrumento ao qual podem recorrer, podendo a sua utilização 
ocorrer quer as negociações envolvam todos os credores quer envolvam 
apenas os principais credores.

Estes princípios orientadores resultam de um trabalho conjunto 
dos Ministérios das Finanças, da Justiça, da Economia e do Emprego 

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 286

e da Solidariedade e Segurança Social e foram desenvolvidos tendo 
em conta as boas práticas e recomendações internacionais existentes 
nesta matéria, nomeadamente o Statement of Principles for a Global 
Approach to Multi-Creditor Workouts, publicado pela Insol Internatio-
nal, e as soluções internacionais, nomeadamente europeias, adoptadas 
nos anos mais recentes.

Princípios Orientadores

A conduta do devedor e dos credores durante o procedimento extra-
judicial de recuperação de devedores deve orientar-se pelos seguintes 
princípios:

Primeiro princípio. - O procedimento extrajudicial de recuperação 
de devedores corresponde às negociações entre o devedor e os credores 
envolvidos, tendo em vista obter um acordo que permita a efectiva 
recuperação do devedor. O procedimento extrajudicial corresponde a 
um compromisso assumido entre o devedor e os credores envolvidos, 
e não a um direito, e apenas deve ser iniciado quando os problemas 
financeiros do devedor possam ser ultrapassados e este possa, com forte 
probabilidade, manter-se em actividade após a conclusão do acordo.

Segundo princípio. - Durante todo o procedimento, as partes devem 
actuar de boa-fé, na busca de uma solução construtiva que satisfaça 
todos os envolvidos.

Terceiro princípio. - De modo a garantir uma abordagem unificada 
por parte dos credores, que melhor sirva os interesses de todas as partes, 
os credores envolvidos podem criar comissões e ou designar um ou mais 
representantes para negociar com o devedor. As partes podem, ainda, 
designar consultores que as aconselhem e auxiliem nas negociações, 
em especial nos casos de maior complexidade.

Quarto princípio. - Os credores envolvidos devem cooperar entre 
si e com o devedor de modo a concederem a este um período de tempo 
suficiente (mas limitado) para obter e partilhar toda a informação re-
levante e para elaborar e apresentar propostas para resolver os seus 
problemas financeiros. Este período de tempo, designado por período 
de suspensão, é uma concessão dos credores envolvidos, e não um 
direito do devedor.

Quinto princípio. - Durante o período de suspensão, os credores 
envolvidos não devem agir contra o devedor, comprometendo-se a 
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abster-se de intentar novas acções judiciais e a suspender as que se 
encontrem pendentes.

Sexto princípio. - Durante o período de suspensão, o devedor com-
promete-se a não praticar qualquer acto que prejudique os direitos e as 
garantias dos credores (conjuntamente ou a título individual), ou que, 
de algum modo, afecte negativamente as perspectivas dos credores de 
verem pagos os seus créditos, em comparação com a sua situação no 
início do período de suspensão.

Sétimo princípio. - O devedor deve adoptar uma postura de abso-
luta transparência durante o período de suspensão, partilhando toda 
a informação relevante sobre a sua situação, nomeadamente a respei-
tante aos seus activos, passivos, transacções comerciais e previsões da 
evolução do negócio.

Oitavo princípio. - Toda a informação partilhada pelo devedor, in-
cluindo as propostas que efectue, deve ser transmitida a todos os credo-
res envolvidos e reconhecida por estes como confidencial, não podendo 
ser usada para outros fins, excepto se estiver publicamente disponível.

Nono princípio. - As propostas apresentadas e os acordos realizados 
durante o procedimento, incluindo aqueles que apenas envolvam os 
credores, devem reflectir a lei vigente e a posição relativa de cada credor.

Décimo princípio. - As propostas de recuperação do devedor devem 
basear-se num plano de negócios viável e credível, que evidencie a 
capacidade do devedor de gerar fluxos de caixa necessários ao plano 
de reestruturação, que demonstre que o mesmo não é apenas um expe-
diente para atrasar o processo judicial de insolvência, e que contenha 
informação respeitante aos passos a percorrer pelo devedor de modo a 
ultrapassar os seus problemas financeiros.

Décimo primeiro princípio. - Se durante o período de suspensão ou 
no âmbito da reestruturação da dívida for concedido financiamento 
adicional ao devedor, o crédito resultante deve ser considerado pelas 
partes como garantido.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
DE MINISTROS N.º 11/2012, 

DE 3 DE FEVEREIRO

Cria o Programa Revitalizar

Um dos principais objetivos de política económica do XIX Governo 
Constitucional consiste na criação de apoios e incentivos à reestrutu-
ração e revitalização do tecido empresarial, dadas as externalidades 
positivas que promove, como sejam a criação de postos de trabalho, o 
crescimento das exportações, o fomento do desenvolvimento regional, 
em particular das regiões mais carecidas, o dinamismo das entidades 
da economia social, bem como o contributo para a estabilização do 
sistema de segurança social.

Também o Memorando de Entendimento sobre as Condicionalida-
des de Política Económica, celebrado entre a República Portuguesa e 
o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário 
Internacional, no quadro do programa de auxílio financeiro a Portugal, 
prevê um conjunto de medidas que têm como objetivo a promoção de 
mecanismos de revitalização empresarial tendentes à recuperação de 
empresas, nomeadamente, através de processos negociais com reduzida 
ou mesmo nula intervenção em sede judicial.

A deterioração do contexto económico e financeiro, nacional e inter-
nacional, e a consequente desalavancagem generalizada da banca, vie-
ram agravar as fragilidades das empresas em Portugal, em particular 
das pequenas e médias empresas (PME), o que resultou no aumento 
da morosidade no cumprimento das respetivas obrigações contratuais 
e incumprimentos efetivos.

De uma forma geral, as empresas nacionais apresentam uma estru-
tura financeira desequilibrada, com elevada dependência do financia-
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mento de terceiros, em particular da banca, e possuem capitais próprios 
inferiores ao desejável. Adicionalmente, as empresas têm, na maioria 
dos casos, uma estrutura de governação pouco profissionalizada, nem 
sempre alinhada com as melhores práticas de governança e apresentam 
uma estrutura acionista de matriz e natureza familiar.

A situação acima mencionada tem um impacto direto na região em 
que as empresas se encontram estabelecidas, conduzindo à destruição 
de emprego e desestruturando subsequentemente o equilíbrio socioe-
conómico aí existente, prejudicando os objetivos de coesão territorial.

Algumas das empresas que se encontram na situação referida nos 
parágrafos anteriores poderão ser efetivamente recuperadas se for pos-
sível encetar um conjunto de medidas tendentes a otimizar a sua gestão, 
a reconfigurar adequadamente o seu modelo de negócio e, finalmente, 
a proceder à sua reestruturação financeira mediante instrumentos de 
financiamento de médio e longo prazo, bem como através de formas 
eficazes de apoio ao fundo de maneio.

Tendo em vista aquele objetivo, isto é, o de revitalizar empresas 
viáveis, torna-se necessária a existência de um ambiente regulamentar 
e tributário adequado. Com este intuito já foi plasmado no Projeto de 
lei que procede à alteração ao Código de Insolvência e da Recuperação 
de Empresas o novo Processo Especial de Revitalização com o objetivo 
de promover a revitalização de empresas, assegurando a produção de 
riqueza e a manutenção de postos de trabalho. Encontra-se, igual-
mente, em curso a revisão de um sistema de negociação extrajudicial 
que permita às empresas regularizarem os compromissos assumidos 
para com os seus credores, assegurando a estabilização da sua situa-
ção financeira. Concorre, ainda para os mesmos objetivos a crescente 
harmonização de regras de regularização de dívidas de empresas para 
com alguns organismos do Estado.

Adicionalmente, é necessário garantir uma articulação ágil e eficaz 
entre as diversas entidades, públicas e privadas, essenciais àquele 
processo de revitalização bem como a existência de instrumentos 
financeiros ajustados às necessidades específicas de cada empresa e 
com capacidade de resposta à dimensão da procura, em particular, 
quando estejam em causa unidades empresariais com grande impacto 
socioeconómico local ou regional.
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O Programa Revitalizar é um programa de ação do Governo en-
volvendo, nomeadamente, o Ministério da Economia e do Emprego, 
o Ministério das Finanças, o Ministério da Justiça e o Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social, e visa dar uma resposta estra-
tégica global à importância que presentemente assume a temática da 
revitalização do tecido empresarial em Portugal.

É necessário apostar em mecanismos céleres e cada vez mais ime-
diatos, pelo que o tempo é um elemento preponderante na construção 
de um eficiente e eficaz regime de incentivo às empresas. Assim, no 
âmbito das respostas necessárias à otimização dos processos de revi-
talização é fundamental criar condições para que o recurso por parte 
das empresas aos mecanismos legais disponibilizados ocorra cada vez 
mais cedo, antecipando os problemas mais graves e evitando que os 
problemas existentes na estrutura e na gestão empresariais coloquem 
em causa a revitalização desejada.

Pelo exposto, e reafirmando a regeneração e revitalização do tecido 
empresarial nacional como um dos principais objetivos de política 
económica do XIX Governo Constitucional, afigura-se crítica uma in-
tervenção concertada entre vários ministérios.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve:
1 - Lançar o Programa Revitalizar, uma iniciativa do Governo com 

vista à otimização do enquadramento legal, tributário e financeiro em 
que o tecido empresarial em Portugal desenvolve a sua atividade, de 
modo a fomentar projetos empresariais operacionalmente viáveis, mas 
em que a componente financeira se encontra desajustada face ao mo-
delo de negócio em que aqueles projetos se inserem e às condicionantes 
existentes no panorama económico-financeiro atual.

2 - Estabelecer como objetivos prioritários do Programa Revitalizar:
a) A execução de mecanismos eficazes de revitalização de empresas 

viáveis nos domínios da insolvência e da recuperação de empre-
sas;

b) O desenvolvimento de mecanismos céleres e eficazes na articula-
ção das empresas com o Estado, em particular com a Segurança 
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Social e a Administração Tributária, tendo em vista o desenho 
de soluções que promovam a viabilização daquelas;

c) O reforço dos instrumentos financeiros disponíveis para a capita-
lização e reestruturação financeira de empresas, com particular 
enfoque no capital de risco e em outros instrumentos que em 
simultâneo concorram para o desenvolvimento regional;

d) A facilitação de processos de transação de empresas ou de ativos 
empresariais tangíveis ou intangíveis;

e) A agilização da articulação entre as empresas e os instrumentos 
financeiros do Estado e os do sistema financeiro, com vista a 
acelerar processos decisórios e a assegurar o êxito das operações 
de revitalização empresarial.

3 - Criar uma Comissão de Dinamização e Acompanhamento In-
terministerial do Programa Revitalizar, coordenada pelo Ministério da 
Economia e do Emprego e integrada por representantes dos Ministérios 
das Finanças, da Justiça e da Solidariedade e da Segurança Social.

4 - Determinar que, no prazo de 30 dias a contar da data da publi-
cação da presente resolução, seja apresentado um primeiro conjunto 
de iniciativas do Programa Revitalizar, sem prejuízo de outras que o 
possam posteriormente integrar.

5 - Determinar que a presente resolução do Conselho de Ministros 
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 19 de janeiro de 2012. - O 
Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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LEI N.º 18/2015, DE 4 DE MARÇO

Regime Jurídico do Capital de Risco, 
Empreendedorismo Social e Investimento Especializado

Transpõe parcialmente as Diretivas n.ºs 2011/61/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho, e 2013/14/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio, que asseguram a execução, 
na ordem jurídica interna, dos Regulamentos (UE) n.ºs 345/2013 e 
346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril, e 
procede à revisão do regime aplicável ao exercício da atividade de 
investimento em capital de risco.

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º
Objeto

1 - A presente lei:
a) Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna:

i) A Diretiva n.º 2011/61/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho, relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos que altera a Diretiva n.º 2003/41/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho, a 
Diretiva n.º 2009/65/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 13 de julho, o Regulamento (CE) n.º 1060/2009, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro, e o 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 24 de novembro; e

ii) A Diretiva n.º 2013/14/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de maio, relativa aos gestores de fundos de 
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investimento alternativos no que diz respeito à dependência 
excessiva relativamente às notações de risco que altera a 
Diretiva n.º 2003/41/CE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 3 de junho, relativa às atividades e à supervisão das 
instituições de realização de planos de pensões profissionais, 
a Diretiva n.º 2009/65/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 13 de julho, que coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em valores mobiliários 
(OICVM) e a Diretiva n.º 2011/61/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 8 de junho;

b) Assegura a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento 
(UE) n.º 345/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de abril, relativo aos fundos europeus de capital de risco e 
do Regulamento (UE) n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de abril, relativo aos fundos europeus de 
empreendedorismo social.

2 - Em concretização do disposto na alínea a) do número anterior, a 
presente lei procede à revisão do regime aplicável ao exercício da ati-
vidade de investimento em capital de risco, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 375/2007, de 8 de novembro, e aprova um novo regime jurídico, que 
inclui igualmente a atividade de investimento em empreendedorismo 
social e de investimento alternativo especializado.

3 - Em concretização do disposto na alínea b) do número anterior, 
a presente lei procede à designação da autoridade competente para a 
supervisão das entidades gestoras dos fundos europeus de capital de 
risco («EuVECA») e dos fundos europeus de empreendedorismo social 
(«EuSEF») bem como à definição do regime sancionatório aplicável às 
entidades gestoras dos EuVECA e EuSEF pela violação das normas 
dos referidos Regulamentos.

ARTIGO 2.º
Aprovação do regime jurídico do capital de risco, do 

empreendedorismo social e do investimento especializado

É aprovado, em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, 
o Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social 
e do Investimento Especializado, adiante abreviadamente designado 
por «Regime Jurídico».
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ARTIGO 3.º
Disposições transitórias

1 - As sociedades de capital de risco em exercício à data de entrada 
em vigor da presente lei, cujos ativos sob gestão excedam os limiares 
previstos no n.º 2 do artigo 6.º do Regime Jurídico, devem, no prazo de 
três meses após a data de entrada em vigor, tomar todas as medidas 
necessárias para cumprir o disposto no Regime Jurídico, aprovado em 
anexo à presente lei.

2 - As entidades referidas no número anterior devem ainda, no 
prazo aí referido, requerer autorização junto da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM) nos termos do título III do Regime 
Jurídico, aprovado em anexo à presente lei.

3 - Não obstante o disposto nos números anteriores, as entidades aí 
referidas podem manter a gestão desses mesmos ativos sem necessidade 
de requerer autorização, desde que não realizem qualquer investimento 
adicional após essa data.

4 - As entidades referidas no n.º 1 que gerem apenas fundos de 
capital de risco cujo período de subscrição tenha expirado antes de 
22 de julho de 2013 e que tenham sido constituídos por um período 
de tempo com termo até três anos após essa data podem continuar a 
gerir esses organismos sem necessidade de cumprir com o disposto no 
Regime Jurídico, aprovado em anexo à presente lei, com exceção do 
previsto no referido regime quanto ao relatório anual e, se aplicável, 
das obrigações decorrentes de posição de controlo em sociedades não 
cotadas e em sociedades emitentes de ações admitidas à negociação 
em mercado regulamentado, ou de apresentar pedido de autorização.

5 - A exigência de duração determinada prevista no Regime Jurídico, 
aprovado em anexo à presente lei, é aplicável a fundos de capital de 
risco de duração indeterminada existentes à data da entrada em vigor 
da presente lei, devendo ser fixado no respetivo regulamento de gestão 
o período de duração dos mesmos.

6 - Os pedidos de registo de fundos de capital de risco e de sociedades 
de capital de risco pendentes à data da entrada em vigor da presente 
lei devem adequar-se ao regime previsto no Regime Jurídico, aprovado 
em anexo à presente lei, e demais normas regulamentares.
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7 - As remissões legais ou contratuais para o Decreto-Lei n.º 
375/2007, de 8 de novembro, consideram-se feitas para as disposições 
correspondentes do Regime Jurídico, aprovado em anexo à presente lei.

ARTIGO 4.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 375/2007, de 8 de novembro.

ARTIGO 5.º
Entrada em vigor

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a presente lei 
entra em vigor trinta dias após a sua publicação.

2 - Na data fixada pelo ato delegado a ser adotado pela Comissão 
Europeia nos termos do n.º 6 do artigo 67.º da Diretiva n.º 2011/61/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho, relativa aos 
gestores de fundos de investimento alternativos entram em vigor as 
disposições do Regime Jurídico em anexo relativas a:

a) Autorização e supervisão de entidades gestoras de países tercei-
ros de organismos de investimento em capital de risco, organis-
mos de investimento em empreendedorismo social ou organismos 
de investimento alternativo especializado em Portugal;

b) Comercialização de organismos de investimento em capital de 
risco, organismos de investimento em empreendedorismo social 
ou organismos de investimento alternativo especializado de 
países terceiros na União Europeia por entidades gestoras pre-
vistas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 1.º do Regime Jurídico 
e entidades gestoras da União Europeia, tal como previstas na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º do Regime Geral dos Organismos 
de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 
de fevereiro;

c) Comercialização de organismos de investimento em capital de 
risco, organismos de investimento em empreendedorismo social 
ou organismos de investimento alternativo especializado cons-
tituídos num Estado membro da União Europeia e em países 
terceiros na União Europeia por entidades gestoras de países 
terceiros; e
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d) Gestão de organismos de investimento de capital de risco, 
organismos de investimento em empreendedorismo social ou 
organismos de investimento alternativo especializado da União 
Europeia na União Europeia por entidade gestora de país ter-
ceiro.

Aprovada em 12 de dezembro de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. 

Esteves.
Promulgada em 3 de fevereiro de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
Referendada em 5 de fevereiro de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

Regime Jurídico do Capital de Risco, do Empreendedorismo Social 
e do Investimento Especializado

TÍTULO I
Atividade de investimento em capital de risco, em 

empreendedorismo social e em investimento alternativo 
especializado

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Objeto

O presente Regime Jurídico regula o exercício da atividade de in-
vestimento através de:

a) Sociedades de capital de risco;
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b) Sociedades gestoras de fundos de capital de risco;
c) Sociedades de investimento em capital de risco;
d) Fundos de capital de risco, incluindo os fundos europeus de ca-

pital de risco designados «EuVECA», para os efeitos previstos 
no Regulamento (UE) n.º 345/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de abril;

e) Investidores em capital de risco;
f) Sociedades de empreendedorismo social;
g) Fundos de empreendedorismo social, incluindo os fundos eu-

ropeus de empreendedorismo social designados «EuSEF», nos 
termos e para os efeitos previstos no Regulamento (UE) n.º 
346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril;

h) Sociedades de investimento alternativo especializado; e
i) Fundos de investimento alternativo especializado.

ARTIGO 2.º
Regras comuns

1 - Não obstante o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 293.º do 
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, 
de 13 de novembro, as sociedades referidas no artigo anterior não são 
intermediários financeiros.

2 - As sociedades referidas no artigo anterior têm sede e adminis-
tração central em Portugal.

3 - As referências neste regime a unidades de participação devem ser 
entendidas de modo a abranger ações dos organismos de investimento 
coletivo sob forma societária, assim como as referências a participan-
tes devem ser entendidas de modo a abranger acionistas dos mesmos 
organismos, salvo se o contrário resultar da própria disposição.

4 - As sociedades referidas no artigo anterior agem de modo inde-
pendente e no exclusivo interesse dos participantes.

ARTIGO 3.º
Investimento em capital de risco

1 - Considera-se investimento em capital de risco a aquisição, por 
período de tempo limitado, de instrumentos de capital próprio e de 
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instrumentos de capital alheio em sociedades com elevado potencial de 
desenvolvimento, como forma de beneficiar da respetiva valorização.

2 - As sociedades de investimento em capital de risco e os fundos de 
capital de risco são organismos de investimento alternativo fechados 
que em conjunto se designam «organismos de investimento em capital 
de risco».

ARTIGO 4.º
Investimento em empreendedorismo social

1 - Considera-se investimento em empreendedorismo social a aquisi-
ção, por período de tempo limitado, de instrumentos de capital próprio 
e de instrumentos de capital alheio em sociedades que desenvolvem 
soluções adequadas para problemas sociais, com o objetivo de alcançar 
incidências sociais quantificáveis e positivas.

2 - As sociedades de empreendedorismo social têm como objeto prin-
cipal a realização de investimentos em empreendedorismo social e, no 
desenvolvimento da respetiva atividade, podem realizar as operações 
previstas no n.º 1 do artigo 9.º, bem como gerir fundos de empreen-
dedorismo social, incluindo fundos europeus de empreendedorismo 
social designados «EuSEF», nos termos e para os efeitos previstos no 
Regulamento (UE) n.º 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de abril.

3 - Os fundos de empreendedorismo social são organismos de inves-
timento alternativo que podem ser comercializados junto de investido-
res qualificados e, em condições a definir em regulamento da CMVM 
nomeadamente relativas a montantes máximos de investimento, junto 
de investidores não qualificados.

4 - A denominação dos organismos de empreendedorismo social 
contém a expressão ou a abreviatura, respetivamente, «Sociedade de 
Empreendedorismo Social» ou «SES» e «Fundo de Empreendedorismo 
Social» ou «FES», ou outras que através de regulamento da CMVM, 
estejam previstas para tipos de organismos de empreendedorismo 
social, as quais não podem ser usadas por outras entidades.

5 - Os fundos de empreendedorismo social podem ser geridos por 
sociedades de empreendedorismo social, por sociedades de capital de 
risco e por sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário.
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6 - A sociedade de empreendedorismo social especializado que não 
seja autogerida pode ser gerida por sociedade gestora de fundos de 
investimento mobiliário, mediante contrato por escrito.

7 - Às sociedades de empreendedorismo social e aos fundos de em-
preendedorismo social são aplicáveis as regras previstas para as socie-
dades de capital de risco e para os fundos de capital de risco previstas 
no título II, com as especificidades previstas em regulamento da CMVM.

8 - Os fundos de empreendedorismo social geridos por sociedades 
gestoras de fundos de investimento mobiliário ficam sujeitos ao disposto 
no capítulo IV do título III.

ARTIGO 5.º
Investimento alternativo especializado

1 - Considera-se investimento alternativo especializado a aquisição 
por período de tempo limitado de ativos de qualquer natureza, não 
podendo cada ativo representar mais do que 30 % do respetivo valor 
líquido global.

2 - As sociedades de investimento alternativo especializado e os 
fundos de investimento alternativo especializado são organismos de 
investimento alternativo fechados que em conjunto se designam «or-
ganismos de investimento alternativo especializado».

3 - O regulamento de gestão dos organismos de investimento alter-
nativo especializado concretiza, entre outros:

a) O tipo de ativos em que podem investir;
b) As respetivas regras de funcionamento, designadamente as 

condições de subscrição e reembolso, a existência e a competên-
cia de comités consultivos ou de investimentos e de consultores 
externos;

c) Os limites máximos ou mínimos de investimento em função do 
valor líquido global do organismo de investimento alternativo 
especializado.

4 - Os organismos de investimento alternativo especializado são 
comercializados apenas junto de investidores qualificados.

5 - Os fundos de investimento alternativo especializado podem ser 
geridos por:
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a) Sociedades de capital de risco;
b) Entidades legalmente habilitadas a gerir organismos de inves-

timento alternativo em valores mobiliários fechados nos termos 
e condições previstos no n.º 2 do artigo 65.º do Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro;

c) Sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário; e
d) Sociedades gestoras de fundos de capital de risco.
6 - Aos fundos de investimento alternativo especializado geridos 

pelas entidades referidas nas alíneas a) e b) do número anterior são 
aplicáveis as regras previstas para os fundos de capital de risco previs-
tas no título II que não se refiram a proibições de investimento, com as 
especificidades previstas em regulamento da CMVM.

7 - Os fundos de investimento alternativo especializado geridos 
pelas entidades referidas nas alíneas c) e d) do n.º 5 ficam sujeitos ao 
disposto no capítulo IV do título III.

8 - Às sociedades de investimento alternativo especializado são 
aplicáveis as regras previstas para as sociedades de investimento em 
capital de risco.

9 - A denominação dos organismos de investimento alternativo 
especializado contém a expressão ou a abreviatura, respetivamente, 
«Sociedade de Investimento Alternativo Especializado» ou «SIAE» e 
«Fundo de Investimento Alternativo Especializado» ou «FIAE», ou 
outras que, através de regulamento da CMVM, estejam previstas para 
tipos de organismos de investimento alternativo especializado, as quais 
não podem ser usadas por outras entidades.

10 - A sociedade de investimento alternativo especializado que não 
seja autogerida pode ser gerida por sociedade gestora de fundos de 
investimento mobiliário, mediante contrato escrito.

11 - Só os organismos de investimento alternativo especializado 
podem integrar na sua denominação as expressões e abreviaturas 
referidas no n.º 9.
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TÍTULO II
Atividade das sociedades de capital de risco abaixo dos 

limiares relevantes e dos investidores em capital de risco

CAPÍTULO I
Condições de acesso

ARTIGO 6.º
Âmbito de aplicação

1 - O presente título aplica-se às sociedades de capital de risco 
e aos fundos de capital de risco geridos por estas, por sociedades de 
desenvolvimento regional e por entidades legalmente habilitadas a 
gerir organismos de investimento alternativo em valores mobiliários 
fechados, bem como aos investidores em capital de risco.

2 - Os ativos sob gestão das sociedades de capital de risco não podem 
exceder, no total, os seguintes limiares:

a) (euro) 100 000 000, quando as carteiras incluam ativos adquiridos 
através do recurso ao efeito de alavancagem;

b) (euro) 500 000 000, quando as carteiras não incluam ativos 
adquiridos através do recurso ao efeito de alavancagem e em 
relação às quais não existam direitos de reembolso que possam 
ser exercidos durante um período de cinco anos a contar da data 
do investimento inicial.

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se existir 
efeito de alavancagem quando a posição em risco da carteira própria 
ou dos fundos em capital de risco é aumentada por qualquer método, 
seja através da contração de empréstimos em numerário ou em valo-
res mobiliários, do recurso a posições sobre derivados ou por qualquer 
outro meio.

4 - As sociedades de capital de risco notificam a CMVM assim que 
os limiares previstos no n.º 2 sejam excedidos.

5 - Caso os montantes sob gestão excedam os limiares referidos 
no n.º 2 de forma não temporária, conforme prevista no artigo 4.º do 
Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 
19 de dezembro de 2012, as sociedades de capital de risco dispõem do 
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prazo de 30 dias, contados da data em que sejam excedidos os limiares, 
para reduzirem o montante sob gestão para os valores permitidos ou 
para apresentar pedido de autorização como sociedade de investimento 
em capital de risco ou como sociedade gestora de fundos de capital de 
risco, nos termos previstos no título III.

6 - Constitui fundamento de cancelamento de registo pela CMVM 
o não cumprimento do disposto no número anterior.

7 - Para efeitos do disposto no presente título, a existência de uma 
participação qualificada e de relação de domínio e de grupo determina-se 
nos termos do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, 
aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

ARTIGO 7.º
Registo e comunicação prévia

1 - A constituição de fundos de capital de risco, assim como o início 
de atividade dos investidores em capital de risco e das sociedades de 
capital de risco, dependem de registo prévio na CMVM.

2 - O registo referido no número anterior não implica, por parte da 
CMVM, qualquer garantia quanto ao conteúdo e à informação constante 
dos respetivos documentos constitutivos.

3 - O pedido de registo dos investidores em capital de risco e das 
sociedades de capital de risco deve ser instruído com os seguintes ele-
mentos atualizados:

a) Certidão da Conservatória do Registo Comercial;
b) A data de constituição e data prevista para o início da atividade;
c) Os fundos de capital de risco e a carteira própria que a sociedade 

de capital de risco pretende gerir e respetivas estratégias de 
investimento, nos termos previstos no artigo 5.º do Regulamento 
Delegado (UE) n.º 231/2013, da Comissão Europeia, de 19 de 
dezembro de 2012;

d) Os estatutos;
e) O lugar da sede e identificação de sucursais, agências, delegações 

ou outras formas locais de representação;
f) O capital social subscrito e o capital social realizado;
g) A identificação do sócio único ou dos titulares de participações 

qualificadas;
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h) Os membros dos órgãos sociais;
i) Regulamento interno, no caso de sociedade de capital de risco;
j) Declaração de adequação e meios;
k) Questionário e declaração de idoneidade de cada titular de parti-

cipação qualificada e membro de órgão social, ou do sócio único, 
no caso dos investidores em capital de risco;

l) Registo criminal e curriculum vitae dos titulares de participação 
qualificada e dos membros dos órgãos sociais, ou do sócio único, 
no caso dos investidores em capital de risco.

4 - O pedido de registo dos fundos de capital de risco deve ser ins-
truído com os seguintes elementos:

a) A denominação;
b) Identificação da entidade gestora;
c) A data prevista para a constituição;
d) Projeto de regulamento de gestão do fundo de capital de risco;
e) Projeto do contrato a celebrar com o depositário e respetiva 

declaração de aceitação.
5 - A decisão de registo é notificada aos requerentes no prazo de 

15 dias a contar da data da receção do pedido ou, se aplicável, das in-
formações complementares que tenham sido solicitadas pela CMVM.

6 - A falta de notificação no prazo referido no número anterior 
constitui indeferimento tácito do pedido.

7 - A CMVM deve recusar os registos referidos no n.º 1 se:
a) O pedido não tiver sido instruído com todos os documentos e 

elementos necessários;
b) Tiverem sido prestadas falsas declarações;
c) Não estiverem preenchidos os requisitos relativos à idoneidade 

dos membros dos órgãos sociais e dos titulares de participações 
qualificadas dos investidores em capital de risco e das sociedades 
de capital de risco.

8 - Havendo fundamento para a recusa nos termos previstos no 
número anterior, a CMVM, antes de recusar o pedido, notifica os 
requerentes, dando-lhes o prazo máximo de 10 dias para suprirem a 
insuficiência do processo, quando apropriado, e para se pronunciarem 
quanto à apreciação da CMVM.
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9 - Constituem fundamento de cancelamento de registo pela CMVM:
a) A verificação de factos que obstariam ao registo, se esses factos 

não tiverem sido sanados no prazo fixado;
b) O registo ter sido obtido com recurso a falsas declarações ou a 

qualquer outro meio irregular;
c) A sociedade ou o investidor em capital de risco não iniciar ati-

vidade no prazo de 24 meses após a receção da comunicação de 
concessão do registo pela CMVM, a cessação de atividade por, 
pelo menos, seis meses ou a desconformidade entre o objeto e a 
atividade efetivamente exercida pela entidade em causa;

d) A violação grave ou sistemática de normas legais, regulamen-
tares ou constantes dos documentos constitutivos, quando o 
interesse dos participantes ou a defesa do mercado o justificar;

e) O fundo de capital de risco não se constituir no prazo de 12 meses 
a contar da data da comunicação da concessão do registo pela 
CMVM.

10 - A CMVM, a pedido da entidade gestora devidamente funda-
mentado, pode prorrogar os prazos referidos nas alíneas c) e e) do 
número anterior.

11 - As alterações aos elementos que integram os pedidos de registo 
devem ser comunicadas à CMVM no prazo de 15 dias, devendo as alte-
rações ou reconduções dos membros dos órgãos sociais e as alterações 
relativas aos titulares de participações qualificadas ser instruídas com 
os elementos constantes das alíneas g), h), k) e l) do n.º 3.

12 - Para efeitos da instrução dos requerimentos de registo, assim 
como das comunicações supervenientes, não é exigível a apresentação 
de documentos que estejam atualizados junto da CMVM ou que esta 
possa obter em publicações oficiais.

13 - O registo de investidores em capital de risco junto da CMVM 
não é público.

14 - Estão sujeitos a mera comunicação prévia à CMVM a constitui-
ção de fundos de capital de risco e o início de atividade de investidores 
em capital de risco cujo capital não seja colocado junto do público e 
cujos detentores do capital sejam apenas investidores qualificados 
ou, independentemente da sua natureza, quando o valor mínimo do 
capital por estes subscrito seja igual ou superior a (euro) 500 000 por 
cada investidor individualmente considerado.
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15 - A comunicação referida no número anterior deve conter os ele-
mentos estabelecidos nos n.ºs 3 e 4, devendo as alterações aos mesmos 
ser comunicadas à CMVM nos termos do n.º 11.

16 - A comunicação referida no n.º 14 deixa de produzir efeitos nas 
situações previstas nas alíneas c) a e) do n.º 9.

17 - As sociedades de capital de risco cujos ativos sob gestão não 
excedam os limiares previstos no n.º 2 do artigo 6.º podem optar por 
requerer a autorização prevista no título III, nos termos previstos no 
Regulamento de Execução (UE) n.º 447/2013 da Comissão, de 15 de 
maio, caso em que o regime previsto no referido título lhes será intei-
ramente aplicável.

ARTIGO 8.º
Idoneidade dos membros dos órgãos sociais e dos titulares 
de participações qualificadas dos investidores em capital 

de risco e das sociedades de capital de risco

1 - O sócio único do investidor em capital de risco e os membros dos 
órgãos sociais e os titulares de participações qualificadas de sociedades 
de capital de risco devem reunir condições que garantam a sua gestão 
sã e prudente.

2 - Na apreciação da idoneidade deve atender-se ao modo como 
a pessoa gere habitualmente os negócios ou exerce a profissão, em 
especial nos aspetos que revelem incapacidade para decidir de forma 
ponderada e criteriosa, ou tendência para não cumprir pontualmente 
as suas obrigações ou para ter comportamentos incompatíveis com a 
preservação da confiança do mercado.

3 - Entre outras circunstâncias atendíveis, considera-se indiciador 
de falta de idoneidade o facto de o titular de participação qualificada 
ou o membro de órgão social ter sido:

a) Condenado em processo-crime, designadamente, pela prática de 
crimes contra o património, incluindo por burla, abuso de con-
fiança e infidelidade, pelos crimes de corrupção, branqueamento 
de capitais, manipulação do mercado, abuso de informação ou 
crimes previstos no Código das Sociedades Comerciais;

b) Identificado como pessoa afetada pela qualificação da insolvência 
como culposa, nos termos dos artigos 185.º a 191.º do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas;
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c) Condenado em processo de contraordenação intentado pela 
CMVM, Banco de Portugal ou Instituto de Seguros de Portugal.

4 - Não é considerada idónea a pessoa que dolosamente preste 
declarações falsas ou inexatas sobre factos relevantes no âmbito da 
apreciação de idoneidade.

ARTIGO 9.º
Objeto social e operações autorizadas

1 - As sociedades de capital de risco e os investidores em capital 
de risco têm como objeto principal a realização de investimentos em 
capital de risco e, no desenvolvimento da respetiva atividade, podem 
realizar as seguintes operações:

a) Investir em instrumentos de capital próprio, bem como em va-
lores mobiliários ou direitos convertíveis, permutáveis ou que 
confiram o direito à sua aquisição;

b) Investir em instrumentos de capital alheio, incluindo emprésti-
mos e créditos, das sociedades em que participem ou em que se 
proponham participar;

c) Investir em instrumentos híbridos das sociedades em que par-
ticipem ou em que se proponham participar;

d) Prestar garantias em benefício das sociedades em que participem 
ou em que se proponham participar;

e) Aplicar os seus excedentes de tesouraria em instrumentos finan-
ceiros;

f) Realizar as operações financeiras, nomeadamente de cobertura 
de risco, necessárias ao desenvolvimento da respetiva atividade.

2 - As sociedades de capital de risco têm ainda como objeto principal 
a gestão de:

a) Fundos de capital de risco, incluindo os que sejam elegíveis para 
a comercialização dos fundos europeus de capital de risco com 
a designação «EuVECA», nos termos e para os efeitos previstos 
no Regulamento (UE) n.º 345/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de abril;

b) Fundos de empreendedorismo social, incluindo os que sejam 
elegíveis para a comercialização dos fundos europeus de em-
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preendedorismo social com a designação «EuSEF» nos termos e 
para os efeitos previstos no Regulamento (UE) n.º 346/2013, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril; e

c) Fundos de investimento alternativo especializado.
3 - As sociedades de capital de risco podem ainda investir em 

unidades de participação de fundos de capital de risco, nos termos do 
artigo 29.º

4 - As sociedades de capital de risco e os investidores em capital de 
risco apenas podem ter por objeto acessório o desenvolvimento das ativi-
dades que se revelem necessárias à prossecução do seu objeto principal, 
em relação às sociedades por si participadas ou, no caso de sociedades 
de capital de risco, a fundos de capital de risco que se encontrem sob 
sua gestão, nomeadamente:

a) Prestar serviços de assistência à gestão técnica, financeira, ad-
ministrativa e comercial das sociedades participadas, incluindo 
os destinados à obtenção de financiamento por essas sociedades;

b) Realizar estudos de viabilidade, investimento, financiamento, 
política de dividendos, avaliação, reorganização, concentração ou 
qualquer outra forma de racionalização da atividade empresarial, 
incluindo a promoção de mercados, a melhoria dos processos de 
produção e a introdução de novas tecnologias, desde que tais ser-
viços sejam prestados a essas sociedades ou em relação às quais 
desenvolvam projetos tendentes à aquisição de participações;

c) Prestar serviços de prospeção de interessados na realização de 
investimentos nessas participações.

5 - Os fundos de capital de risco podem realizar as operações refe-
ridas no n.º 1 e investir em organismos de investimento em capital de 
risco, incluindo organismos não constituídos em Portugal.

ARTIGO 10.º
Operações proibidas

1 - Às sociedades de capital de risco, aos investidores em capital de 
risco e aos fundos de capital de risco é vedado:

a) A realização de operações não relacionadas com a prossecução 
do seu objeto social ou com a respetiva política de investimentos;
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b) O investimento em valores mobiliários admitidos à negociação 
em mercado regulamentado que excedam 50 % do respetivo ativo;

c) O investimento em capital de risco, por período de tempo, seguido 
ou interpolado, superior a 10 anos;

d) A aquisição de direitos sobre bens imóveis, salvo dos necessários 
às suas instalações próprias no caso das sociedades de capital 
de risco e de investidores em capital de risco.

2 - Às sociedades de capital de risco e aos fundos de capital de risco 
é igualmente vedado:

a) O investimento de mais de 33 % do valor disponível para investi-
mento, aplicado ou não, numa sociedade ou grupo de sociedades, 
limite este aferido no final do período de dois anos sobre a data 
do primeiro investimento realizado para carteira, com base no 
valor de aquisição;

b) O investimento, no caso dos fundos de capital de risco, de mais 
de 33 % do seu ativo noutro fundo de capital de risco ou, no caso 
das sociedades de capital de risco, de mais de 33 % do seu ativo 
em fundos de capital de risco geridos por outras entidades;

c) O investimento, sob qualquer forma, em sociedades que dominem 
a sociedade de capital de risco ou a entidade gestora do fundo 
de capital de risco ou que com estas mantenham uma relação 
de grupo prévia ao investimento em capital de risco;

d) A concessão de crédito ou a prestação de garantias, sob qualquer 
forma ou modalidade, com a finalidade de financiar a subscrição 
ou a aquisição de quaisquer valores mobiliários emitidos pela 
sociedade de capital de risco, pelo fundo de capital de risco, pela 
respetiva entidade gestora ou pelas sociedades referidas na 
alínea anterior.

3 - As operações correntes de tesouraria realizadas com sociedades 
que dominem a sociedade de capital de risco ou a entidade gestora do 
fundo de capital de risco ou que com estas mantenham uma relação de 
grupo prévia ao investimento em capital de risco não são consideradas 
como investimento.

4 - Caso a ultrapassagem dos limites previstos nos números anterio-
res resulte da cessão de bens, dação em cumprimento, venda judicial ou 
qualquer outro meio legal de cumprimento de obrigações ou destinado 
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a assegurar esse cumprimento, deve proceder-se à respetiva alienação 
em prazo não superior a dois anos.

5 - Excecionalmente, a CMVM pode autorizar, mediante requerimen-
to fundamentado, e desde que não resultem prejuízos para o mercado 
ou para os participantes:

a) A ultrapassagem do limite referido na alínea b) do n.º 1,
b) A prorrogação do tempo limite do investimento referido na alínea 

c) do n.º 1,
c) A manutenção em carteira pela sociedade de capital de risco dos 

ativos relativamente aos quais se verifique o incumprimento do 
limite estabelecido na alínea a) do n.º 2, por um período adicional 
de um ano.

6 - Não se aplica o disposto na alínea c) do n.º 1 a participações em 
sociedades que tenham por objeto o desenvolvimento das atividades 
referidas no n.º 4 do artigo anterior, até ao limite de 10 % do ativo das 
sociedades de capital de risco e dos investidores em capital de risco.

7 - Os fundos de capital de risco que reúnam as características 
previstas no n.º 14 do artigo 7.º estão dispensados da observância do 
disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2.

8 - Quando não se encontrem expressamente previstos no regula-
mento de gestão do fundo de capital de risco, carecem da aprovação, 
através de deliberação tomada em assembleia de participantes por 
maioria dos votos, os negócios entre o fundo de capital de risco e as 
seguintes entidades:

a) A entidade gestora;
b) Outros fundos geridos pela entidade gestora;
c) As sociedades referidas na alínea c) do n.º 2;
d) Os membros dos órgãos sociais da entidade gestora e das socie-

dades referidas na alínea c) do n.º 2;
e) As que sejam integradas por membros dos órgãos sociais das 

entidades referidas nas alíneas a) e c), quando não constem da 
carteira do fundo de capital de risco.

9 - Não têm direito de voto, nas assembleias de participantes refe-
ridas no número anterior, as entidades aí mencionadas, exceto quando 
sejam as únicas titulares de unidades de participação do fundo de 
capital de risco.
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10 - Aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto nos n.ºs 8 e 9 
aos negócios efetuados pelas sociedades de capital de risco.

11 - Compete à sociedade de capital de risco e à entidade gestora do 
fundo de capital de risco conhecer as circunstâncias e relações previstas 
nas alíneas a) e c) do n.º 2 e no n.º 8.

CAPÍTULO II
Sociedades de capital de risco

ARTIGO 11.º
Forma jurídica, representação e capital social

1 - As sociedades de capital de risco são sociedades comerciais cons-
tituídas segundo o tipo de sociedades anónimas.

2 - A firma das sociedades de capital de risco inclui a expressão 
ou a abreviatura, respetivamente, «Sociedade de Capital de Risco» ou 
«SCR», as quais, ou outras que com elas se confundam, não podem ser 
usadas por outras entidades.

3 - O capital social mínimo das sociedades de capital de risco, repre-
sentado obrigatoriamente por ações nominativas, é de (euro) 125 000.

4 - O capital social das sociedades de capital de risco só pode ser 
realizado através de entradas em dinheiro ou de alguma das classes de 
ativos identificadas na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º, sem prejuízo da 
possibilidade de serem efetuados aumentos de capital na modalidade 
de incorporação de reservas, nos termos gerais previstos no Código das 
Sociedades Comerciais.

5 - Os estatutos da sociedade de capital de risco podem prever a 
possibilidade de diferimento das entradas em dinheiro sempre que a 
estratégia de investimento o justifique.

6 - Os relatórios de gestão e as contas anuais das sociedades de 
capital de risco devem ser objeto de certificação legal por auditor re-
gistado na CMVM.

7 - Além do disposto no presente Regime Jurídico e noutras dis-
posições especificamente aplicáveis, as sociedades de capital de risco 
regem-se pelos respetivos estatutos.
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8 - São objeto de relatório elaborado por auditor registado na CMVM 
as entradas com alguma das classes de ativos identificadas na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 9.º para efeitos da realização do capital social das 
sociedades de capital de risco.

ARTIGO 12.º
Fundos próprios

1 - Quando o valor líquido global das carteiras sob gestão das socie-
dades de capital de risco exceder (euro) 250 000 000, as mesmas são 
obrigadas a constituir um montante suplementar de fundos próprios 
igual a 0,02 % do montante em que o valor líquido global das carteiras 
sob gestão exceda tal montante.

2 - As sociedades de capital de risco referidas no número anterior po-
dem ser autorizadas a não constituir até 50 % do montante suplementar 
de fundos próprios a que se refere o número anterior se beneficiarem 
de uma garantia do mesmo montante prestada por uma instituição 
de crédito ou uma empresa de seguros com sede na União Europeia.

ARTIGO 13.º
Prestação regular de informação

A sociedade de capital de risco presta anualmente à CMVM infor-
mações sobre os principais instrumentos em que negoceia, sobre as 
principais posições de risco e as concentrações mais importantes dos 
fundos em capital de risco ou de carteira própria que gere, nos termos 
previstos no artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 231/2013, da 
Comissão Europeia, de 19 de dezembro de 2012.

CAPÍTULO III
Investidores em capital de risco

ARTIGO 14.º
Forma jurídica e firma

1 - Os investidores em capital de risco são sociedades de capital de 
risco especiais constituídas obrigatoriamente segundo o tipo de socie-
dade unipessoal por quotas.
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2 - Apenas pessoas singulares podem ser o sócio único de investidores 
em capital de risco.

3 - A firma dos investidores em capital de risco inclui a expressão 
ou a abreviatura, respetivamente, «Investidor em Capital de Risco» ou 
«ICR», as quais, ou outras que com elas se confundam, não podem ser 
usadas por outras entidades.

4 - Além do disposto no presente Regime Jurídico e noutras dispo-
sições especificamente aplicáveis, os investidores em capital de risco 
regem-se pelos respetivos estatutos.

CAPÍTULO IV
Fundos de capital de risco

SECÇÃO I
Disposições gerais

ARTIGO 15.º
Forma e regime jurídico

1 - Os fundos de capital de risco são patrimónios autónomos, sem 
personalidade jurídica, mas dotados de personalidade judiciária, perten-
centes ao conjunto dos titulares das respetivas unidades de participação.

2 - Os fundos de capital de risco não respondem, em caso algum, 
pelas dívidas dos participantes, das entidades que assegurem as funções 
de gestão, depósito e comercialização, ou de outros fundos de capital 
de risco.

3 - Pelas dívidas relativas ao fundo de capital de risco responde 
apenas o património do mesmo.

4 - Os fundos de capital de risco regem-se pelo previsto no presente 
Regime Jurídico e pelas normas constantes do respetivo regulamento 
de gestão.

ARTIGO 16.º
Denominação

1 - As denominações dos fundos de capital de risco contêm as expres-
sões «Fundo de capital de risco», ou a abreviatura «FCR» ou outras que, 
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através de regulamento da CMVM, estejam previstas para modalidades 
de fundos de capital de risco.

2 - Só os fundos de capital de risco podem integrar na sua deno-
minação as expressões e abreviaturas referidas no número anterior.

SECÇÃO II
Entidades gestoras

ARTIGO 17.º
Gestão

1 - Cada fundo de capital de risco é administrado por uma entidade 
gestora.

2 - A gestão de fundos de capital de risco pode ser exercida por 
sociedades de capital de risco, por sociedades de desenvolvimento 
regional e por entidades legalmente habilitadas a gerir organismos de 
investimento alternativo fechados.

3 - A regulamentação a que se refere o n.º 2 do artigo 67.º aplica-se 
a outras entidades que, em virtude de lei especial, estejam habilitadas 
a gerir fundos de capital de risco, exceto se estiverem submetidas a 
regime equivalente.

4 - A entidade gestora, no exercício das suas funções, atua por con-
ta dos participantes de modo independente e no interesse exclusivo 
destes, competindo-lhe praticar todos os atos e operações necessários 
à boa administração do fundo de capital de risco, de acordo com ele-
vados níveis de zelo, honestidade, diligência e de aptidão profissional, 
designadamente:

a) Promover a constituição do fundo de capital de risco, a subscrição 
das respetivas unidades de participação e o cumprimento das 
obrigações de entrada;

b) Elaborar o regulamento de gestão do fundo de capital de risco e 
eventuais propostas de alteração a este, bem como, quando seja 
o caso, elaborar o respetivo prospeto de oferta pública;

c) Selecionar os ativos que devem integrar o património do fundo 
de capital de risco de acordo com a política de investimentos 
constante do respetivo regulamento de gestão e praticar os atos 
necessários à boa execução dessa estratégia;
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d) Adquirir e alienar os ativos para o fundo de capital de risco, 
exercer os respetivos direitos e assegurar o pontual cumprimento 
das suas obrigações;

e) Gerir, alienar ou onerar os bens que integram o património do 
fundo de capital de risco;

f) Emitir e reembolsar as unidades de participação e fazê-las re-
presentar em conformidade com o previsto no regulamento de 
gestão;

g) Determinar o valor dos ativos e passivos do fundo de capital de 
risco e o valor das respetivas unidades de participação;

h) Manter em ordem a documentação e contabilidade do fundo de 
capital de risco;

i) Elaborar o relatório de gestão e as contas do fundo de capital de 
risco e disponibilizar, aos titulares de unidades de participação, 
para apreciação, estes documentos, em conjunto com os docu-
mentos de revisão de contas;

j) Convocar a assembleia de participantes, podendo apresentar 
propostas sobre quaisquer matérias sujeitas a deliberação;

k) Prestar aos participantes, nomeadamente, nas respetivas as-
sembleias, informações completas, verdadeiras, atuais, claras, 
objetivas e lícitas acerca dos assuntos sujeitos à apreciação ou 
deliberação destes, que lhes permitam formar opinião funda-
mentada sobre esses assuntos.

5 - No exercício das competências referidas no número anterior, a 
entidade gestora cumpre e controla a observância das normas apli-
cáveis, do regulamento de gestão dos fundos de capital de risco e dos 
contratos celebrados no âmbito da atividade dos mesmos.

6 - As entidades gestoras podem ser eleitas ou designadas e nomear 
membros para os órgãos sociais das sociedades em que o fundo de capital 
de risco por si gerido participe ou podem disponibilizar colaboradores 
para nelas prestarem serviços.

7 - Os fundos de capital de risco geridos por sociedades gestoras de 
fundos de investimento mobiliário ficam sujeitos ao disposto no capítulo 
IV do título III.
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ARTIGO 18.º
Deveres das entidades gestoras

1 - As entidades gestoras de fundos de capital de risco devem exer-
cer a sua atividade no sentido da proteção dos legítimos interesses dos 
titulares de unidades de participação de fundos de capital de risco por 
si geridos e conferir-lhes um tratamento justo e equitativo.

2 - As entidades gestoras devem abster-se de intervir em negócios 
que gerem conflitos de interesse com os titulares das unidades de par-
ticipação dos fundos de capital de risco sob sua gestão.

3 - As entidades gestoras devem dispor de estrutura organizacional 
e procedimentos internos adequados e proporcionais à sua dimensão e 
complexidade das atividades por si desenvolvidas.

SECÇÃO III
Regulamento de gestão e funcionamento dos fundos de 

capital de risco

ARTIGO 19.º
Regulamento de gestão

1 - Cada fundo de capital de risco dispõe de um regulamento de 
gestão, elaborado pela respetiva entidade gestora, do qual constam as 
normas contratuais que regem o seu funcionamento.

2 - A subscrição ou a aquisição de unidades de participação do fundo 
de capital de risco implica a sujeição ao respetivo regulamento de gestão.

3 - O regulamento de gestão contém, pelo menos, os seguintes 
elementos:

a) Identificação do fundo de capital de risco;
b) Identificação da entidade gestora;
c) Identificação do auditor responsável pela certificação legal das 

contas do fundo de capital de risco;
d) Identificação das instituições de crédito depositárias dos valores 

do fundo de capital de risco;
e) Duração do fundo de capital de risco e eventual prorrogação;
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f) Período do exercício económico anual quando diferente do cor-
respondente ao ano civil;

g) Montante do capital do fundo de capital de risco e número de 
unidades de participação;

h) Condições em que o fundo de capital de risco pode proceder a 
aumentos e reduções do capital;

i) Identificação das categorias de unidades de participação e des-
crição dos respetivos direitos e obrigações;

j) Modo de representação das unidades de participação;
k) Período de subscrição inicial das unidades de participação, não 

podendo o mesmo ser superior a 25 % do período de duração do 
fundo de capital de risco;

l) Preço de subscrição das unidades de participação e número mí-
nimo de unidades de participação exigido em cada subscrição;

m) Regras sobre a subscrição das unidades de participação, incluindo 
critérios de alocação das unidades subscritas, e sobre a realização 
do capital do fundo de capital de risco, incluindo montantes e 
prazos para cada uma das categorias;

n) Regime aplicável em caso de subscrição incompleta;
o) Indicação das entidades responsáveis pela promoção da subscri-

ção das unidades de participação;
p) Política de investimento do fundo de capital de risco;
q) Limites ao endividamento do fundo de capital de risco;
r) Política de distribuição de rendimentos do fundo de capital de 

risco;
s) Critérios de valorização e forma de determinação do valor uni-

tário de cada categoria de unidades de participação;
t) Forma e periodicidade de comunicação aos participantes da com-

posição discriminada das aplicações do fundo e do valor unitário 
de cada categoria de unidades de participação;

u) Indicação das remunerações a pagar à entidade gestora e aos 
depositários, com discriminação dos respetivos modos de cálculo 
e condições de cobrança, bem como de outros encargos suportados 
pelo fundo de capital de risco;
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v) Termos e condições da liquidação, nomeadamente antecipada, 
da partilha, da dissolução e da extinção do fundo de capital de 
risco;

w) Outros direitos e obrigações dos participantes, da entidade ges-
tora e dos depositários.

4 - Os fundos de capital de risco fixam no regulamento de gestão os 
critérios, a frequência ou a calendarização das subscrições e realizações 
do capital a efetuar.

ARTIGO 20.º
Alteração do regulamento de gestão

1 - É da competência exclusiva da entidade gestora do fundo de 
capital de risco a apresentação de propostas de alteração ao respetivo 
regulamento de gestão.

2 - As alterações ao regulamento de gestão, que não decorram de 
disposição legal imperativa, dependem de aprovação mediante delibe-
ração da assembleia de participantes, tomada por maioria dos votos 
emitidos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

3 - Não dependem de aprovação em assembleia de participantes, 
salvo se exigido no regulamento de gestão, as alterações ao mesmo 
que se refiram:

a) À alteração da denominação, sede e contactos da entidade ges-
tora, da entidade depositária e do auditor;

b) Ao disposto nas alíneas d), g), n), o), s) e t) do n.º 3 do artigo 
anterior;

c) Identificação dos membros dos órgãos sociais da entidade gestora;
d) Alteração dos titulares do capital social da entidade gestora;
e) Relações de domínio ou de grupo referentes à entidade gestora;
f) Inclusão de novas entidades comercializadoras;
g) Redução dos montantes globais cobrados a título de comissões de 

gestão, depósito, subscrição, resgate e transferência ou fixação 
de outras condições mais favoráveis;

h) Atualização de dados quantitativos;
i) Adaptações a alterações legislativas ou regulamentares; e
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j) Meras correções formais que não se enquadrem em disposição 
legal específica.

4 - Nos casos em que a alteração ao regulamento de gestão implique 
a modificação de direitos atribuídos a uma categoria de unidades de 
participação, a produção dos seus efeitos fica dependente de consenti-
mento dos titulares das respetivas unidades de participação, o qual é 
prestado através de deliberação de assembleia especial desta categoria 
de participantes, aprovada por maioria de, pelo menos, dois terços dos 
votos emitidos.

ARTIGO 21.º
Capital

1 - Os fundos de capital de risco têm um capital subscrito mínimo 
de (euro) 1 000 000.

2 - O capital dos fundos de capital de risco pode ser aumentado 
por virtude de novas entradas e de acordo com os termos definidos no 
artigo 39.º

ARTIGO 22.º
Unidades de participação

1 - O património dos fundos de capital de risco é representado por 
partes, sem valor nominal, designadas por unidades de participação.

2 - A subscrição de um fundo de capital de risco está sujeita a um 
mínimo de subscrição de (euro) 50 000 por cada investidor, com exceção 
dos membros do órgão de administração da entidade gestora.

3 - A constituição de usufruto ou penhor sobre unidades de partici-
pação fica sujeita à forma exigida para a transmissão entre vivos das 
respetivas unidades de participação.

4 - As unidades de participação em fundos de capital de risco devem 
ser nominativas.

ARTIGO 23.º
Categorias de unidades de participação

1 - Podem ser emitidas diferentes categorias de unidades de partici-
pação em função de direitos ou características especiais respeitantes às 
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mesmas, desde que previstas no regulamento de gestão e assegurada a 
consistência com o perfil de risco e a política de investimento do fundo 
de capital de risco.

2 - As categorias de unidades de participação podem ser definidas, 
de modo fundamentado, com base, nomeadamente, em um ou mais dos 
seguintes critérios:

a) Comissões de gestão e depósito;
b) Condições de subscrição e realização;
c) Capitalização ou distribuição de rendimentos;
d) Grau de preferência no reembolso, no pagamento de rendimentos 

e no pagamento do produto da liquidação.
3 - As unidades de participação de cada categoria têm características 

iguais e asseguram aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações.
4 - Os rendimentos e custos específicos de cada categoria são afe-

tos ao património representado pelas unidades de participação dessa 
categoria.

5 - O valor das unidades de participação de cada categoria, quando 
diferente do de outras categorias, é calculado autonomamente pela di-
visão do valor líquido global de cada categoria pelo número de unidades 
de participação em circulação dessa mesma categoria.

6 - Não obstante o disposto nos números anteriores, as diferentes 
categorias de unidades de participação não constituem compartimentos 
patrimoniais autónomos, devendo esta característica ser destacada nos 
respetivos documentos constitutivos.

ARTIGO 24.º
Cálculo do valor das unidades de participação

1 - Sem prejuízo do regulamento de gestão estabelecer um prazo 
inferior, a entidade gestora determina o valor unitário das categorias 
de unidades de participação do fundo de capital de risco reportado ao 
último dia de cada semestre.

2 - O valor unitário das unidades de participação detidas e a com-
posição da carteira do fundo de capital de risco são comunicados aos 
respetivos participantes, nos termos estabelecidos no regulamento de 
gestão, não podendo essa periodicidade exceder os 12 meses.
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ARTIGO 25.º
Compartimentos patrimoniais autónomos

1 - O regulamento de gestão pode prever a divisão do fundo de ca-
pital de risco em compartimentos patrimoniais autónomos, designados 
«subfundos» nos termos previstos no presente Regime Jurídico e em 
regulamento da CMVM.

2 - Cada compartimento patrimonial autónomo é representado por 
uma ou mais categorias de unidades de participação e está sujeito às 
regras da autonomia patrimonial.

3 - O valor das unidades de participação do compartimento patrimo-
nial autónomo determina-se, em cada momento, pela divisão do valor 
líquido global do compartimento patrimonial autónomo pelo número de 
unidades de participação desse compartimento patrimonial autónomo 
em circulação.

4 - O fundo de capital de risco com compartimentos patrimoniais 
autónomos tem um único regulamento de gestão, ainda que as políti-
cas de investimento destes sejam necessariamente distintas entre si, 
que, além de outras exigências previstas no presente Regime Jurídico, 
estabelece uma segregação de conteúdos adequada que permita estabe-
lecer a correspondência unívoca entre cada compartimento patrimonial 
autónomo e a informação que a ele respeita, bem como os critérios para 
repartição de responsabilidades comuns a mais do que um subfundo.

5 - A cada compartimento patrimonial autónomo é aplicável o regime 
jurídico estabelecido para o respetivo fundo de capital de risco, incluindo 
o regime das unidades de participação e os requisitos relativos ao capital.

6 - O regulamento de gestão do fundo de capital de risco define as 
condições aplicáveis à transferência de unidades de participação entre 
compartimentos patrimoniais autónomos.

7 - São mantidas contas autónomas para cada um dos comparti-
mentos patrimoniais autónomos.

ARTIGO 26.º
Entradas para realização do capital

1 - Cada subscritor de unidades de participação é obrigado a con-
tribuir para o fundo de capital de risco em dinheiro ou em alguma das 
classes de ativos identificadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º
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2 - São objeto de relatório elaborado por auditor registado na CMVM 
as entradas com alguma das classes de ativos referidas no número 
anterior, o qual deve ser designado pela entidade gestora do fundo de 
capital de risco especificamente para o efeito, não devendo ter quaisquer 
interesses relacionados com os subscritores em causa.

3 - O valor atribuído à participação de cada subscritor não pode ser 
superior ao da respetiva contribuição para o fundo de capital de risco, 
considerando-se para o efeito a respetiva contribuição em dinheiro ou 
o valor atribuído aos ativos pelo auditor referido no número anterior.

4 - Verificada a existência de uma sobreavaliação do ativo entregue 
pelo subscritor ao fundo de capital de risco, fica o subscritor responsá-
vel pela prestação a este da diferença apurada, dentro do prazo a que 
se referem os n.ºs 1 e 2 do artigo 28.º, findo o qual, não tendo aquele 
montante sido prestado, a entidade gestora deve proceder à redução, 
por anulação, do número de unidades de participação detidas pelo 
subscritor em causa até perfazer aquela diferença.

5 - Se o fundo de capital de risco for privado, por ato legítimo de 
terceiro, do ativo prestado pelo subscritor ou se tornar impossível a sua 
prestação, este último deve realizar a sua participação em dinheiro, 
aplicando-se, no caso de incumprimento tempestivo dessa realização, 
o disposto na parte final do número anterior.

6 - São nulos os atos da entidade gestora ou as deliberações das 
assembleias de participantes que isentem, total ou parcialmente, os 
participantes da obrigação de efetuar as entradas estipuladas, salvo 
no caso de redução do capital.

7 - A CMVM deve participar ao Ministério Público os atos a que 
se refere o número anterior para efeitos de interposição, por este, das 
competentes ações de declaração de nulidade.

ARTIGO 27.º
Constituição e realização de entradas diferidas

1 - Os fundos de capital de risco consideram-se constituídos no 
momento em que, pelo menos, um dos subscritores proceda à primeira 
contribuição para efeitos de realização do seu capital.

2 - A realização das entradas relativas às unidades de participação 
pode ser diferida pelo período de tempo que vier a ser estipulado no 
regulamento de gestão do fundo de capital de risco.
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3 - A realização das unidades de participação é efetuada nas mesmas 
condições por todos os participantes da mesma categoria de unidades 
de participação.

4 - As obrigações de realização de entradas transmitem-se com as 
respetivas unidades de participação.

ARTIGO 28.º
Mora na realização das entradas

1 - Não obstante os prazos fixados no regulamento de gestão do fundo 
de capital de risco para a realização de entradas, o titular de unidades 
de participação só entra em mora após ser notificado pela entidade 
gestora do fundo de capital de risco para o efeito.

2 - A notificação deve ser efetuada por comunicação individual 
dirigida ao titular e deve fixar um prazo entre 15 a 60 dias para o 
cumprimento, após o qual se inicia a mora.

3 - Aos titulares de unidades de participação que se encontrem em 
mora quanto à obrigação de realizar entradas não podem ser pagos 
rendimentos ou entregues outros ativos do fundo de capital de risco, 
sendo tais valores utilizados, enquanto a mora se mantiver, para com-
pensação da entrada em falta.

4 - Não podem participar nem votar nas assembleias de partici-
pantes, incluindo através de representante, os titulares de unidades 
de participação que se encontrem em mora quanto à obrigação de 
realizar entradas.

5 - A não realização das entradas em dívida nos 90 dias seguintes 
ao início da mora implica a perda, a favor do fundo de capital de risco, 
das unidades de participação em relação às quais a mora se verifique, 
bem como das quantias pagas por sua conta.

ARTIGO 29.º
Aquisição de unidades de participação pela entidade gestora

As entidades gestoras podem adquirir unidades de participação dos 
fundos que administrem até ao limite de 50 % das unidades emitidas 
por cada um dos referidos fundos.
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ARTIGO 30.º
Aquisição de unidades de participação pelo fundo 

de capital de risco

1 - Um fundo de capital de risco não pode adquirir unidades de par-
ticipação por si emitidas, exceto no caso previsto no n.º 5 do artigo 28.º 
ou como consequência de aquisição de um património a título universal.

2 - As unidades de participação adquiridas ao abrigo das exceções 
previstas no número anterior são, no prazo máximo de um ano conta-
do a partir da data da aquisição, alienadas, sob pena de anulação no 
final desse prazo, com a consequente redução do capital do fundo de 
capital de risco.

ARTIGO 31.º
Depositários

1 - As relações entre a entidade gestora e os depositários dos valores do 
fundo de capital de risco regem-se por contrato escrito, do qual constam, 
nomeadamente, as funções destes últimos e a respetiva remuneração.

2 - As instituições de crédito depositárias dos valores do fundo de 
capital de risco não podem assumir as funções de entidade gestora 
desse fundo de capital de risco.

3 - Os depositários podem livremente subscrever ou adquirir uni-
dades de participação de fundo de capital de risco relativamente aos 
quais exerçam as funções de depositários.

ARTIGO 32.º
Encargos

Constituem encargos do fundo de capital de risco os custos associados 
à respetiva gestão, designadamente os seguintes:

a) Remuneração da entidade gestora;
b) Remuneração dos depositários;
c) Remuneração do auditor;
d) Custos com os investimentos e desinvestimentos nos ativos, 

incluindo despesas associadas;
e) Custos associados às aplicações de excessos de tesouraria, in-

cluindo comissões e taxas de intermediação;
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f) Custos relacionados com a documentação a ser disponibilizada 
aos titulares de unidades de participação e com a convocação de 
assembleias de participantes;

g) Custos com consultores legais, financeiros e fiscais do fundo de 
capital de risco.

ARTIGO 33.º
Remuneração da entidade gestora

A remuneração da entidade gestora pelos serviços de gestão do fun-
do de capital de risco deve constar do regulamento de gestão, devendo 
esta informação reproduzir de forma clara, completa e transparente as 
condições de cálculo e cobrança da mesma, a qual pode incluir:

a) Uma comissão de gestão fixa;
b) Uma comissão de gestão variável, dependente do desempenho 

do fundo de capital de risco.

ARTIGO 34.º
Contas

1 - As contas dos fundos de capital de risco são encerradas anual-
mente com referência a 31 de dezembro ou nos termos do disposto 
no artigo 65.º-A do Código das Sociedades Comerciais e são objeto de 
relatório de auditor registado na CMVM.

2 - O relatório de gestão, o balanço e a demonstração dos resultados 
do fundo de capital de risco, em conjunto com o relatório do auditor, são 
disponibilizados aos participantes com, pelo menos, 15 dias de antecedên-
cia em relação à data da reunião anual da assembleia de participantes.

SECÇÃO IV
Assembleias de participantes

ARTIGO 35.º
Assembleia de participantes

1 - A convocação e o funcionamento da assembleia de participantes 
regem-se pelo disposto na lei para as assembleias de acionistas, salvo 
o disposto em contrário no presente Regime Jurídico.
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2 - A assembleia de participantes é convocada com, pelo menos, 20 
dias de antecedência.

3 - A convocatória da assembleia de participantes pode ser efetua-
da por carta registada com aviso de receção dirigida a cada um dos 
participantes, ou, em relação aos que comuniquem previamente o seu 
consentimento, por correio eletrónico com recibo de leitura, ou ainda 
por anúncio publicado, pelo menos, num jornal de grande circulação 
no País ou por anúncio divulgado através do sistema de difusão de 
informação da CMVM.

4 - Têm direito a estar presentes na assembleia de participantes os 
titulares de unidades de participação que disponham de, pelo menos, 
um voto.

5 - Os titulares de unidades de participação podem, mediante carta 
dirigida ao presidente da mesa da assembleia de participantes, fazer-se 
representar por terceiro.

6 - Pode haver assembleias especiais de participantes titulares de 
uma única categoria de unidades de participação.

7 - A mesa da assembleia é composta por um presidente e um secre-
tário, designados pela entidade gestora do fundo de capital de risco, os 
quais não podem ser membros dos órgãos de administração ou quadros 
da entidade gestora ou de sociedades que, direta ou indiretamente, a 
dominem ou sejam por ela dominadas.

8 - A cada unidade de participação corresponde um voto, salvo dis-
posição contrária do regulamento de gestão.

9 - Um titular de unidades de participação que tenha mais de um 
voto não pode fracionar os seus votos para votar em sentidos diversos 
sobre a mesma proposta ou para deixar de votar com todos os seus votos.

10 - A assembleia delibera qualquer que seja o número de titulares 
de unidades de participação presentes ou representados e o capital 
que representem.

11 - A assembleia delibera por maioria dos votos emitidos, salvo em 
casos de agravamento desta maioria imposto por disposição legal ou 
pelo regulamento de gestão do fundo de capital de risco.

12 - A assembleia de participantes apenas pode deliberar sobre 
matérias que, nos termos do presente Regime Jurídico, sejam da sua 
competência, ou sobre aquelas para as quais sejam expressamente so-
licitadas pela entidade gestora e, unicamente, com base em propostas 
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apresentadas pela entidade gestora, não podendo, salvo acordo da enti-
dade gestora, modificar ou substituir as propostas por esta submetidas 
a deliberação da assembleia.

13 - As deliberações da assembleia de participantes vinculam os 
titulares de unidades de participação que não estiveram presentes, 
bem como os que se abstiveram ou votaram vencidos.

ARTIGO 36.º
Assembleia anual de participantes

A assembleia anual de participantes deve reunir no prazo de qua-
tro meses a contar da data do encerramento do exercício económico 
anterior para:

a) Deliberar sobre o relatório de atividades e as contas do exercício;
b) A sociedade gestora esclarecer os participantes; e
c)  Proceder à apreciação geral da situação do fundo de capital de 

risco e da política de investimentos prosseguida durante esse 
exercício.

ARTIGO 37.º
Invalidade das deliberações

1 - As ações de declaração de nulidade ou de anulação de delibera-
ções de assembleias de participantes são propostas contra o fundo de 
capital de risco.

2 - À invalidade das deliberações das assembleias de participantes 
aplica-se, em tudo o que não seja contrário com a respetiva natureza, 
o disposto quanto a invalidades de deliberações de sócios de sociedades 
comerciais.

SECÇÃO V
Vicissitudes dos fundos de capital de risco

ARTIGO 38.º
Duração e prorrogação

1 - Os fundos de capital de risco devem ter uma duração determina-
da, salvo se nos documentos constitutivos estiver prevista a negociação 
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em mercado regulamentado, em sistema de negociação multilateral 
ou em outras formas organizadas de negociação multilateral das suas 
unidades de participação.

2 - É permitida a prorrogação da duração do fundo de capital de 
risco, uma ou mais vezes, por períodos não superiores ao inicial, desde 
que obtida deliberação favorável da assembleia de participantes, sob 
proposta da entidade gestora, por maioria dos votos emitidos, e tomada 
com uma antecedência de seis meses em relação ao termo da duração 
do fundo.

3 - Os participantes que votarem contra a prorrogação podem soli-
citar o resgate das unidades de participação.

4 - O valor da unidade de participação, cujo resgate seja pedido ao 
abrigo do disposto no número anterior, corresponde ao do último dia 
do período inicialmente previsto para a duração do fundo de capital 
de risco, devendo existir parecer do auditor, elaborado com uma an-
tecedência não superior a 30 dias em relação à data do resgate, que 
se pronuncie expressamente sobre a avaliação dos ativos do fundo de 
capital de risco.

5 - À liquidação financeira do resgate das unidades de participação 
aplica-se, com as devidas adaptações, o disposto no n.º 13 do artigo 42.º

6 - A entidade gestora comunica à CMVM a prorrogação da duração 
do fundo de capital de risco no prazo de 15 dias a contar da data da 
deliberação.

ARTIGO 39.º
Aumento de capital

1 - Os aumentos de capital do fundo de capital de risco dependem 
de deliberação da assembleia de participantes tomada, sob proposta 
da entidade gestora, pela maioria dos votos emitidos, exceto se outra 
maioria for imposta pelo regulamento de gestão.

2 - Os titulares de unidades de participação gozam de direito de 
preferência, proporcional ao montante da respetiva participação, nos 
aumentos de capital por novas entradas em numerário, salvo estipu-
lação diversa do regulamento de gestão.

3 - Os titulares de unidades de participação são avisados com 
pelo menos 15 dias de antecedência, sobre o prazo e condições para o 
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exercício do seu direito de preferência, nos termos previstos no n.º 3 
do artigo 35.º

4 - O direito de preferência referido no n.º 2 pode ser suprimido ou 
limitado por deliberação da assembleia de participantes tomada por 
maioria de, pelo menos, dois terços dos votos emitidos, sob proposta da 
entidade gestora, na qual não podem votar os beneficiários da referida 
supressão ou limitação.

5 - À realização das entradas por virtude de aumento de capital apli-
ca-se o disposto na segunda parte do n.º 4 do artigo 20.º e no artigo 27.º

ARTIGO 40.º
Redução de capital

1 - O capital do fundo de capital de risco pode ser reduzido para 
libertar excesso de capital, para cobertura de perdas ou para anular 
unidades de participação em conformidade com o previsto no n.º 2 do 
artigo 30.º

2 - Exceto no caso previsto no n.º 2 do artigo 30.º, que se processa 
por extinção total das unidades de participação, a redução de capital 
pode processar-se por reagrupamento de unidades de participação ou 
por extinção, total ou parcial, de todas ou de algumas delas.

3 - As reduções de capital do fundo de capital de risco cujas condições 
não decorram diretamente da lei e que não se encontrem previstas no 
respetivo regulamento de gestão dependem de deliberação da assem-
bleia de participantes tomada, sob proposta da entidade gestora, por 
maioria dos votos emitidos, exceto se outra maioria for imposta pelo 
regulamento de gestão.

ARTIGO 41.º
Fusão e cisão

1 - A fusão ou a cisão dos fundos de capital de risco cujas condições 
não decorram diretamente da lei e que não se encontrem previstas no 
respetivo regulamento de gestão dependem de deliberação da assem-
bleia de participantes tomada, sob proposta da entidade gestora, por 
maioria dos votos emitidos exceto se outra maioria for imposta pelo 
regulamento de gestão.
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2 - Os fundos de capital de risco resultantes da cisão ou da fusão de 
dois ou mais fundos de capital de risco mantêm os deveres legais que 
resultavam da carteira de investimentos dos fundos de capital de risco 
incorporados ou cindidos.

3 - À fusão e cisão são ainda aplicáveis as regras previstas em re-
gulamento da CMVM.

ARTIGO 42.º
Dissolução e liquidação

1 - Os fundos de capital de risco dissolvem-se por:
a) Decurso do prazo pelo qual foram constituídos;
b) Deliberação da assembleia de participantes, nos casos aplicáveis;
c) Cancelamento do registo;
d) Decisão da CMVM, nos termos do n.º 6.
2 - O facto que origina a dissolução é imediatamente comunicado à 

CMVM, nas situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior.
3 - O fundo de capital de risco dissolvido entra imediatamente em 

liquidação, sendo esta irreversível em caso de fundo constituído me-
diante oferta pública.

4 - A dissolução de um fundo de capital de risco realiza-se nos termos 
previstos no respetivo regulamento de gestão e, na situação prevista 
na alínea b) do n.º 1, depende de deliberação da assembleia de partici-
pantes tomada, sob proposta da entidade gestora, por maioria de dois 
terços dos votos emitidos.

5 - A entidade gestora assume funções de liquidatária, salvo desig-
nação de pessoa diferente pela CMVM que, nesse caso, fixa a respetiva 
remuneração a qual constitui encargo da entidade gestora, cabendo 
neste caso aos liquidatários os poderes que o presente Regime Jurídico 
atribui à entidade gestora, mantendo-se, todavia, os deveres impostos 
aos depositários.

6 - Quando, em virtude de violação do regulamento de gestão ou 
das disposições legais e regulamentares que regem os fundos de capi-
tal de risco, os interesses dos participantes e a defesa do mercado o 
justifiquem, a CMVM pode determinar a dissolução de um fundo de 
capital de risco.
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7 - O processo de dissolução referido no número anterior inicia-se 
com a notificação da decisão à entidade gestora e aos depositários.

8 - O liquidatário responde pelos prejuízos causados aos participan-
tes em consequência de erros e irregularidades no processo de liquidação 
que lhe sejam imputáveis.

9 - As contas da liquidação do fundo de capital de risco são envia-
das à CMVM no prazo de 15 dias após o encerramento da liquidação 
que ocorre no momento do pagamento do produto da liquidação aos 
participantes.

10 - O fundo de capital de risco considera-se extinto na data da 
receção das contas de liquidação pela CMVM.

11 - As contas de liquidação incluem o balanço, a demonstração dos 
resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, o relatório do auditor 
do fundo de capital de risco e o relatório de liquidação.

12 - Do relatório de liquidação consta, nomeadamente:
a) A discriminação de todas as operações efetuadas tendo em vista 

a liquidação;
b) Declaração do liquidatário no sentido de que foram acautelados 

todos os direitos dos participantes do fundo de capital de risco.
13 - O reembolso das unidades de participação mediante o pagamen-

to referido no n.º 9 deve ocorrer no prazo máximo de um ano a contar 
da data de início da liquidação do fundo de capital de risco, podendo 
a CMVM, a pedido da entidade gestora devidamente fundamentado, 
prorrogar esse prazo.

ARTIGO 43.º
Distribuição pública

À oferta pública de distribuição de unidades de participação em 
fundo de capital de risco é aplicável o disposto no título III do Código 
dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de 
novembro, e respetiva regulamentação, com as necessárias adaptações.
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TÍTULO III
Atividade de investimento em capital de risco acima 

dos limiares relevantes

CAPÍTULO I
Entidades e organismos abrangidos

ARTIGO 44.º
Âmbito de aplicação

1 - O presente título aplica-se às sociedades gestoras de fundos de 
capital de risco, aos fundos de capital de risco geridos por estas enti-
dades e às sociedades de investimento em capital de risco.

2 - Os fundos de capital de risco sujeitos ao regime previsto no ca-
pítulo IV do presente título apenas podem ser geridos pelas sociedades 
gestoras referidas no número anterior e pelas sociedades gestoras de 
fundos de investimento mobiliário.

3 - Para efeitos do disposto no presente título são aplicáveis as 
definições previstas no artigo 2.º do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4 - Para efeitos do presente título, entende-se por entidade respon-
sável pela gestão as sociedades referidas nos n.ºs 1 e 2.

5 - As entidades responsáveis pela gestão ficam sujeitas aos termos 
previstos no artigo 10.º

6 - A sociedade de investimento em capital de risco que não seja 
autogerida pode ser gerida por sociedade gestora de fundos de inves-
timento mobiliário ou por sociedade gestora de fundos de capital de 
risco, mediante contrato escrito.

7 - As sociedades referidas no n.º 1 são sociedades de capital de 
risco especiais.
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CAPÍTULO II
Condições de acesso das sociedades gestoras de fundos 

de capital de risco e das sociedades de investimento 
em capital de risco

ARTIGO 45.º
Atividade das sociedades gestoras de fundos de capital 

de risco e sociedades de investimento em capital de risco

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco têm como 
objeto principal a gestão de organismos de investimento em capital de 
risco e de organismos de investimento alternativo especializado sujei-
tos ao regime previsto no capítulo IV do presente título e a gestão dos 
fundos previstos em legislação da União Europeia cujo investimento 
abranja os ativos elegíveis para organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários e organismos de investimento em capital de risco.

2 - O objeto social das sociedades de investimento em capital de risco 
consiste na realização de investimentos em capital de risco, mediante 
as operações previstas no n.º 1 do artigo 9.º

3 - A atividade das sociedades referidas nos números anteriores tem 
o âmbito previsto no artigo 66.º do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

ARTIGO 46.º
Capital social e fundos próprios

1 - O capital social mínimo das sociedades gestoras de fundos de 
capital de risco, representado obrigatoriamente por ações nominativas, 
é de (euro) 125 000.

2 - O capital social mínimo das sociedades de investimento em 
capital de risco autogeridas, representado obrigatoriamente por ações 
nominativas, é de (euro) 300 000.

3 - À realização do capital é aplicável o disposto nos n.ºs 4 e 8 do 
artigo 11.º

4 - Às sociedades referidas nos números anteriores é aplicável o 
artigo 71.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coleti-
vo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, relativamente a 
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requisitos de fundos próprios, sendo a competência prevista no n.º 6 
desse artigo atribuída à CMVM.

5 - Às sociedades gestoras de fundos de capital de risco é ainda 
aplicável o disposto no artigo 29.º

ARTIGO 47.º
Idoneidade dos membros dos órgãos sociais e dos titulares de 

participações qualificadas

1 - Os membros dos órgãos sociais que têm a direção efetiva das 
sociedades gestoras de fundos de capital de risco e das sociedades de 
investimento em capital de risco, são pessoas com boa reputação e 
experiência suficiente, nomeadamente em relação às estratégias de 
investimento adotadas pelos organismos de investimento em capital 
de risco geridos, devendo:

a) A CMVM ser imediatamente informada da identidade destas 
pessoas e de todas as que vierem a suceder-lhes nas suas funções;

b) A direção efetiva ser assegurada por pelo menos duas pessoas 
que reúnam as condições acima referidas.

2 - Os acionistas das sociedades gestoras de fundos de capital de risco 
e das sociedades de investimento em capital de risco com participações 
qualificadas devem ser pessoas idóneas, tendo em conta a necessidade 
de assegurar uma gestão sã e prudente dessas sociedades.

3 - À apreciação dos requisitos de idoneidade e experiência profissio-
nal são aplicáveis, com as devidas adaptações, os artigos 30.º-D, 31.º, n.ºs 
1, 2 e 11 do artigo 33.º e artigo 103.º do Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
298/92, de 31 de dezembro.

ARTIGO 48.º
Autorização prévia

1 - A constituição de sociedades gestoras de fundos de capital de 
risco e de sociedades de investimento em capital de risco depende de 
autorização prévia da CMVM.

2 - O pedido de autorização é instruído com os seguintes elementos:
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a) Informações sobre as pessoas que dirigem efetivamente as ati-
vidades da sociedade e, em particular, sobre os membros dos 
órgãos sociais, incluindo questionário e declaração de idoneidade 
de cada membro, registo criminal e curriculum vitae;

b) Informações sobre a identidade dos acionistas que detenham, 
direta ou indiretamente, participações qualificadas sejam eles 
pessoas singulares ou coletivas, bem como sobre o número de 
ações detidas, direitos de voto e a percentagem de capital cor-
respondente, incluindo questionário e declaração de idoneidade 
de cada acionista, registo criminal e curriculum vitae;

c) Um programa de atividades que estabeleça a estrutura organi-
zativa da sociedade, incluindo descrição dos meios humanos, téc-
nicos, materiais e informáticos a afetar ao exercício da atividade 
e informação sobre a forma como tenciona cumprir as obrigações 
decorrentes do presente Regime Jurídico;

d) Informações sobre as políticas e práticas de remuneração;
e) Informações sobre os mecanismos previstos para a subcontrata-

ção de funções.
3 - O pedido de autorização de sociedade de investimento em capital 

de risco e de sociedade gestora de fundos de capital de risco deve conter 
as seguintes informações sobre o organismo de investimento em capital 
de risco sob forma societária ou sobre os fundos de investimento em 
capital de risco que a sociedade gestora pretende gerir:

a) Informações sobre as estratégias de investimento, incluindo os 
tipos de fundos subjacentes, se o organismo de investimento em 
capital de risco for um fundo de fundos, e a política da sociedade 
no que diz respeito à utilização do efeito de alavancagem, sobre 
os perfis de risco e outras características dos fundos que gere ou 
tenciona gerir, incluindo informação sobre os Estados membros 
ou países terceiros nos quais esses fundos estejam estabelecidos 
ou se espera que sejam estabelecidos;

b) Informações sobre o local onde o fundo de investimento de tipo 
principal está estabelecido, caso o fundo de investimento seja do 
tipo alimentação;

c) Os documentos constitutivos de cada um dos fundos que a socie-
dade pretenda gerir;
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d) Informações sobre os mecanismos previstos para a contratação, 
nos termos do artigo 120.º do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de 
fevereiro, do depositário de cada um dos fundos que a sociedade 
pretenda gerir;

e) As informações adicionais a que se refere o n.º 1 do artigo 221.º 
do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, 
aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, relativamente 
a cada um dos fundos que a sociedade gere ou pretende gerir.

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, a expressão «fundo» 
abrange as sociedades de investimento em capital de risco.

5 - A CMVM pode limitar o âmbito da autorização da atividade de 
gestão de organismos de investimento alternativo, nomeadamente no 
que respeita a estratégias de investimento.

6 - O pedido de autorização é ainda instruído com os elementos 
referidos nas alíneas c), e) e f) do n.º 3 do artigo 7.º, com as adaptações 
necessárias caso a sociedade não esteja ainda constituída.

7 - A autorização depende de consulta prévia à autoridade compe-
tente do Estado membro relevante quando a sociedade seja:

a) Uma filial de outra entidade gestora da União Europeia, de 
sociedade gestora de fundos de investimento mobiliários, de 
empresa de investimento, de instituição de crédito ou de empresa 
de seguros, autorizada nesse Estado membro;

b) Uma filial da empresa-mãe de uma entidade referida na alínea 
anterior;

c) Uma sociedade sob o controlo das mesmas pessoas singulares ou 
coletivas que controlam uma outra entidade gestora da União 
Europeia, sociedade gestora de fundos de investimento mobiliá-
rios, empresa de investimento, instituição de crédito ou empresa 
de seguros, autorizada nesse Estado membro.

ARTIGO 49.º
Decisão de autorização

1 - A decisão da CMVM é notificada aos requerentes no prazo de 30 
dias, a contar da data de receção do pedido completamente instruído.
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2 - O prazo referido no número anterior suspende-se por efeito da 
notificação referida no n.º 3 do artigo seguinte e pelo período aí previsto.

3 - Na ausência de decisão da CMVM no prazo estabelecido no n.º 
1, a autorização considera-se indeferida.

ARTIGO 50.º
Recusa de autorização

1 - A CMVM recusa a autorização de sociedades gestoras de fundos 
de capital de risco e de sociedades de investimento em capital de risco 
nas seguintes situações:

a) O conteúdo dos elementos que instruem o pedido é insuficiente;
b) A sociedade não demonstra ter capacidade para cumprir com os 

deveres estabelecidos no presente Regime Jurídico.
2 - A CMVM recusa igualmente o pedido de autorização caso o efetivo 

exercício das funções de supervisão seja posto em causa por:
a) Relações estreitas existentes entre as sociedades gestoras de 

fundos de capital de risco e de sociedades de investimento em 
capital de risco e outras pessoas singulares e coletivas;

b) Disposições legais, regulamentares ou administrativas de paí-
ses terceiros que regem pessoas singulares ou coletivas com as 
quais as sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as 
sociedades de investimento em capital de risco mantenham tais 
relações; ou

c) Dificuldades relacionadas com a aplicação das referidas dispo-
sições legais, regulamentares ou administrativas.

3 - Havendo fundamento para a recusa nos termos previstos no 
número anterior, a CMVM, antes de recusar o pedido, notifica os 
requerentes, dando-lhes o prazo máximo de 10 dias para suprirem a 
insuficiência ou para se pronunciarem quanto à apreciação da CMVM.

ARTIGO 51.º
Caducidade e revogação da autorização

1 - A autorização de sociedade gestora de fundos de capital de risco e 
de sociedade de investimento em capital de risco caduca se a sociedade 
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não a utilizar no prazo de 12 meses ou tiver cessado, há pelo menos 
seis meses, a sua atividade.

2 - A CMVM pode revogar a autorização da sociedade quando:
a) Em caso de violação grave ou sistemática de normas legais, 

regulamentares ou constantes dos documentos constitutivos, o 
interesse dos participantes ou a defesa do mercado o justificar;

b) A autorização tiver sido obtida com recurso a falsas declarações 
ou a qualquer outro meio irregular;

c) A sociedade deixar de reunir as condições de concessão da auto-
rização.

ARTIGO 52.º
Alterações subsequentes

Às alterações das condições iniciais de autorização das sociedades 
gestoras de fundos de capital de risco e das sociedades de investimento 
em capital de risco é aplicável o disposto nos artigos 25.º e 26.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro, com as devidas adaptações.

CAPÍTULO III
Condições de funcionamento das sociedades gestoras 

de fundos de capital de risco e das sociedades 
de investimento em capital de risco

ARTIGO 53.º
Requisitos gerais e política de remuneração

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco cumprem a todo o tempo os 
deveres de:

a) Agir com honestidade, com a devida competência e com zelo, 
diligência e correção na condução das suas atividades;

b) Agir em defesa dos melhores interesses dos participantes e dos 
organismos de investimento em capital de risco por si geridos e 
da integridade do mercado;
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c) Dispor dos recursos e processos necessários para o adequado 
exercício das suas atividades e empregá-los eficientemente;

d) Tomar todas as medidas razoáveis para evitar conflitos de in-
teresses e, caso estes não possam ser evitados, para identificar, 
gerir e acompanhar e, se for caso disso, divulgar tais conflitos 
de interesses, a fim de evitar que afetem negativamente os in-
teresses dos organismos de investimento em capital de risco e 
dos participantes, bem como para assegurar que os organismos 
de investimento em capital de risco por si geridos recebam um 
tratamento justo;

e) Cumprir todos os requisitos regulamentares aplicáveis ao exer-
cício das suas atividades, a fim de promover os interesses dos 
participantes dos organismos de investimento em capital de risco 
por si geridos e a integridade do mercado;

f) Tratar todos os participantes de organismos de investimento em 
capital de risco de forma justa.

2 - Nenhum participante num organismo de investimento em capital 
de risco pode beneficiar de tratamento preferencial, exceto no caso de 
esse facto ser divulgado nos documentos constitutivos do organismo de 
investimento em capital de risco em causa.

3 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socieda-
des de investimento em capital de risco devem estabelecer políticas e 
práticas de remuneração, nos termos previstos no artigo 78.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro.

ARTIGO 54.º
Conflitos de interesses

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco tomam todas as medidas 
razoáveis para identificar a possível ocorrência de conflitos de inte-
resses no decurso da gestão de organismos de investimento em capital 
de risco entre:

a) A própria, incluindo os seus membros dos órgãos de administra-
ção, colaboradores e pessoas singulares ou coletivas que tenham 
uma relação de controlo direta ou indireta com eles, e o organismo 
por si gerido ou os participantes neste;
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b) O organismo de investimento em capital de risco ou os respetivos 
participantes, e outro organismo de investimento em capital de 
risco ou os respetivos participantes;

c) O organismo de investimento em capital de risco ou os respetivos 
participantes, e outro cliente da sociedade; ou

d) Dois clientes da sociedade.
2 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socieda-

des de investimento em capital de risco mantêm e aplicam mecanismos 
organizativos e procedimentos eficazes, a fim de identificar, prevenir, 
gerir e acompanhar conflitos de interesses que prejudiquem os interes-
ses dos organismos de investimento em capital de risco por si geridos 
e os respetivos participantes.

3 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco devem:

a) Manter uma separação, no contexto do seu funcionamento pró-
prio, entre as funções e responsabilidades que possam ser con-
sideradas incompatíveis entre si ou que possam gerar conflitos 
de interesses sistemáticos;

b) Avaliar se as suas condições de funcionamento podem implicar 
quaisquer outros conflitos de interesses significativos e divulgar 
esses eventuais conflitos aos participantes dos organismos de 
investimento em capital de risco.

4 - Se as medidas de organização adotadas pelas sociedades gestoras 
de fundos de capital de risco e sociedades de investimento em capital 
de risco para identificar, prevenir, gerir e acompanhar os conflitos de 
interesses não forem suficientes para assegurar, com um grau de cer-
teza razoável, que os riscos de os interesses dos participantes serem 
prejudicados foram afastados, as sociedades:

a) Informam claramente os participantes, antes de efetuar qualquer 
operação em seu nome, da natureza genérica e das fontes desses 
conflitos de interesses; e

b) Põem em prática políticas e procedimentos adequados nesse 
contexto.

5 - Caso, no âmbito da contratação de serviços de um corretor 
principal, as sociedades gestoras de fundos de capital de risco e socie-
dades de investimento em capital de risco prevejam a possibilidade de 
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transferência e reutilização de ativos do organismo de investimento 
em capital de risco, deve a mesma:

a) Constar do respetivo contrato escrito entre as partes:
b) Ser comunicada ao depositário do organismo de investimento 

em capital de risco.
6 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-

dades de investimento em capital de risco devem atuar com a devida 
competência, zelo e diligência na seleção e nomeação dos corretores 
principais.

7 - A reutilização de ativos pelo depositário do organismo de investi-
mento em capital de risco depende de consentimento prévio da sociedade 
gestora de fundos de capital de risco ou da sociedade de investimento 
em capital de risco, conforme aplicável.

8 - A previsão da possibilidade referida nos n.ºs 5 e 7 apenas é possí-
vel nos organismos de investimento em capital de risco exclusivamente 
destinados a investidores qualificados.

ARTIGO 55.º
Gestão de riscos

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco devem separar funcional e 
hierarquicamente as funções de gestão de riscos das unidades opera-
cionais, incluindo a gestão de carteiras.

2 - A separação funcional e hierárquica das funções de gestão de 
riscos referida nos termos do número anterior deve ser revista pela 
CMVM de acordo com o princípio da proporcionalidade, entendendo-se 
que as sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as sociedades 
de investimento em capital de risco devem, em qualquer caso, poder 
demonstrar que existem salvaguardas específicas contra os conflitos 
de interesses que permitem o exercício independente das atividades de 
gestão de riscos e que o processo de gestão de riscos cumpre os requisitos 
do presente artigo e é consistentemente eficaz.

3 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socieda-
des de investimento em capital de risco estabelecem sistemas adequados 
de gestão de riscos que permitam identificar, medir, gerir e acompanhar 
de forma apropriada todos os riscos relevantes para a estratégia de 
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investimento de cada organismo de investimento em capital de risco e 
a que cada organismo esteja ou possa vir a estar exposto.

4 - A avaliação da qualidade creditícia dos ativos dos organismos de 
investimento em capital de risco não deve basear-se exclusiva ou auto-
maticamente em notações de risco emitidas por agências de notação de 
risco, na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1060/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro.

5 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socieda-
des de investimento em capital de risco devem rever os seus sistemas 
de gestão de riscos com frequência suficiente, pelo menos uma vez por 
ano, e adaptá-los sempre que necessário.

6 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco devem, pelo menos:

a) Cumprir regularmente o dever de devida diligência (due diligen-
ce), de forma apropriada e documentando-o, nos investimentos 
efetuados em nome do organismo de investimento em capital de 
risco, de acordo com a estratégia de investimento e com o perfil 
de risco do mesmo;

b) Assegurar que os riscos associados a cada posição de investimento 
do organismo de investimento em capital de risco e o seu efeito 
global na respetiva carteira possam ser corretamente identifi-
cados, medidos, geridos e acompanhados de forma permanente, 
inclusivamente através da utilização de técnicas adequadas de 
teste de esforço;

c) Assegurar que o perfil de risco do organismo de investimento em 
capital de risco seja coerente com a sua dimensão, com a estrutu-
ra da sua carteira de ativos e com os seus objetivos e estratégias 
de investimento, definidos no respetivo regulamento de gestão.

7 - Tendo em conta a natureza, dimensão e complexidade das ativi-
dades do organismo de investimento em capital de risco, a CMVM ve-
rifica a adequação dos processos de avaliação de crédito das sociedades 
gestoras de fundos de capital de risco e das sociedades de investimento 
em capital de risco, avalia a utilização das referências a notações de 
risco nas políticas de investimento dos organismos de investimento em 
capital de risco e, caso se justifique, incentiva a atenuação do impacto 
de tais referências, tendo em vista reduzir a dependência exclusiva ou 
automática das referidas sociedades em relação às notações de risco.



Parte III – Legislação 343

8 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socieda-
des de investimento em capital de risco fixam o nível máximo do efeito 
de alavancagem a que poderão recorrer em nome de cada organismo de 
investimento em capital de risco por si gerido, bem como a medida em 
que pode ocorrer a reutilização dos ativos dados em garantia no âmbi-
to do instrumento jurídico que deu origem ao efeito de alavancagem, 
considerando, nomeadamente:

a) O tipo de organismo de investimento em capital de risco;
b) A estratégia de investimento do organismo de investimento em 

capital de risco;
c) As fontes do efeito de alavancagem do organismo de investimento 

em capital de risco;
d) Qualquer outra interdependência ou relação relevante com ou-

tras instituições de serviços financeiros suscetíveis de constituir 
risco sistémico;

e) A necessidade de limitar a exposição a qualquer contraparte em 
concreto;

f) A medida em que o efeito de alavancagem está garantido;
g) O rácio entre o ativo e o passivo;
h) A escala, a natureza e a extensão da atividade das sociedades 

gestoras de fundos de capital de risco e sociedades de investi-
mento em capital de risco nos mercados em questão.

ARTIGO 56.º
Requisitos gerais em matéria de organização

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco asseguram, a todo o tempo, 
os recursos humanos e técnicos adequados e apropriados que sejam 
necessários para a boa gestão do organismo de investimento em capital 
de risco.

2 - Tendo também em conta a natureza dos organismos de inves-
timento em capital de risco geridos, as sociedades gestoras de fundos 
de capital de risco e as sociedades de investimento em capital de risco 
devem:
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a) Utilizar procedimentos administrativos e contabilísticos sãos e 
dispor de mecanismos de controlo e segurança em matéria de 
tratamento eletrónico de dados;

b) Dispor de procedimentos de controlo interno adequados, incluin-
do, em especial, regras relativas às transações pessoais dos seus 
colaboradores e à detenção ou gestão de investimentos para 
investir por conta própria.

3 - Os procedimentos referidos na alínea b) do número anterior 
asseguram, pelo menos, que:

a) Cada transação em que o organismo de investimento em capital 
de risco participe possa ser reconstituída quanto à sua origem, 
às partes nela envolvidas, à sua natureza e o momento e local 
em que foi efetuada; e

b) Os ativos dos organismos de investimento em capital de risco 
sejam investidos de acordo com os respetivos regulamento de 
gestão e com a legislação em vigor.

ARTIGO 57.º
Subcontratação

1 - As sociedades gestoras de fundos de capital de risco e as socie-
dades de investimento em capital de risco que pretendam subcontratar 
terceiros para o desempenho de funções em seu nome notificam a CMVM 
previamente à produção de efeitos da subcontratação e satisfazem as 
seguintes condições:

a) A sociedade deve poder justificar com razões objetivas toda a 
estrutura de subcontratação;

b) O subcontratado deve dispor de recursos suficientes para exercer 
as respetivas funções e as pessoas que conduzem efetivamente as 
suas atividades devem ter boa reputação e experiência suficiente;

c) Caso a subcontratação diga respeito à gestão de carteiras ou 
de riscos, só podem ser subcontratadas entidades autorizadas 
a gerir ativos e sujeitas a supervisão ou, caso esta condição não 
possa ser satisfeita, mediante autorização prévia da CMVM;

d) Caso a subcontratação diga respeito à gestão de carteiras ou de 
riscos e se pretenda subcontratar empresa de um país terceiro, 
além dos requisitos da alínea anterior deve ser assegurada a 
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cooperação entre a CMVM e a autoridade de supervisão da em-
presa em causa;

e) A subcontratação não pode comprometer a eficácia da supervisão 
da sociedade, não devendo, nomeadamente, impedi-la de agir, 
ou de gerir o organismo de investimento em capital de risco no 
interesse dos seus participantes;

f) A sociedade deve poder demonstrar que o subcontratado está 
habilitado e é capaz de desempenhar as funções em questão, 
que foi escolhido com todo o zelo devido e que a mesma está 
em condições de, em qualquer momento, acompanhar de forma 
eficaz a atividade subcontratada, dar instruções adicionais ao 
subcontratado ou cessar a subcontratação com efeitos imediatos 
quando tal seja do interesse dos participantes.

2 - A sociedade gestora de fundos de capital de risco e a sociedade de 
investimento em capital de risco deve rever regularmente os serviços 
prestados por cada subcontratado.

3 - Não podem ser subcontratadas funções de gestão de carteiras 
ou de riscos:

a) Com o depositário ou num seu subcontratado;
b) Com qualquer outra entidade cujos interesses possam entrar 

em conflito com os interesses da sociedade ou dos participantes 
do organismo de investimento em capital de risco, a menos que 
essa entidade tenha separado funcional e hierarquicamente o 
desempenho das suas funções de gestão de carteiras ou de riscos 
de outras funções potencialmente conflituosas e que os potenciais 
conflitos de interesses tenham sido devidamente identificados, 
geridos, controlados e divulgados aos participantes do organismo 
de investimento em capital de risco.

4 - A responsabilidade da sociedade gestora de fundos de capital 
de risco e da sociedade de investimento em capital de risco perante o 
organismo de investimento em capital de risco e os seus participantes 
não é prejudicada pelo facto de a sociedade ter subcontratado funções 
num terceiro nem por qualquer outra subcontratação.

5 - A sociedade gestora de fundos de capital de risco e a sociedade 
de investimento em capital de risco não podem subcontratar as suas 
funções de tal modo que, em termos concretos, esvaziem a sua atividade 
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e deixem de poder ser consideradas como entidades responsáveis pela 
gestão e se transformem num mero endereço postal.

6 - O terceiro pode subcontratar quaisquer funções que lhe tenham 
sido subcontratadas pelas sociedades gestoras de fundos de capital 
de risco e pelas sociedades de investimento em capital de risco, desde 
que sejam satisfeitas, além das condições estabelecidas no n.º 1, as 
seguintes condições:

a) A sociedade ter dado o seu consentimento prévio à subcontratação;
b) A sociedade ter notificado a CMVM previamente à produção de 

efeitos da subcontratação.
7 - O terceiro subcontratado não pode subcontratar funções de gestão 

de carteiras ou de riscos com as entidades referidas no n.º 3.
8 - O terceiro subcontratado deve rever regularmente os serviços 

prestados por cada entidade por si subcontratada.
9 - Caso o segundo subcontratado contrate por sua vez alguma das 

funções que lhe foram subcontratadas, aplicam-se, com as necessárias 
adaptações, as condições estabelecidas no n.º 6.

CAPÍTULO IV
Condições de funcionamento dos organismos de investimento 

em capital de risco

ARTIGO 58.º
Organismos de investimento em capital de risco geridos por 

entidades acima dos limiares relevantes

Os organismos de investimento em capital de risco previstos no pre-
sente título ficam sujeitos ao disposto no presente capítulo e ainda ao 
disposto nos capítulos I e IV do título II quanto a fundos de capital de 
risco, na medida em que tal não contrarie o disposto no presente capítulo.

ARTIGO 59.º
Gestão da liquidez

1 - Em relação a cada um dos organismos de investimento em capital 
de risco que gerem e que tenham recorrido ao efeito de alavancagem, 
as entidades responsáveis pela gestão:
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a)  Implementam um sistema adequado de gestão da liquidez e 
adotam procedimentos que lhes permitam acompanhar os riscos 
de liquidez do organismo de investimento em capital de risco; 
e

b)  Asseguram que o perfil de liquidez dos investimentos do orga-
nismo lhes permite cumprir com as suas obrigações.

2 - As entidades responsáveis pela gestão procedem regularmente 
a testes de esforço, em condições normais e em condições excecionais 
de liquidez, que lhes permitam avaliar e acompanhar os riscos de li-
quidez suportados pelo organismo de investimento em capital de risco 
naquelas condições.

3 - As entidades responsáveis pela gestão asseguram a coerência 
da estratégia de investimento, do perfil de liquidez e da política de 
reembolsos em relação a cada um dos organismos de investimento em 
capital de risco por si geridos.

ARTIGO 60.º
Requisitos em matéria de avaliação de ativos

1 - À gestão de organismos de investimento em capital de risco é 
aplicável, em matéria de avaliação de ativos, o disposto nos artigos 
93.º a 95.º e 133.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, com as 
devidas adaptações.

2 - As entidades responsáveis pela gestão asseguram que o valor 
líquido por unidade de participação dos organismos de investimento 
em capital de risco seja calculado e divulgado aos participantes em caso 
de aumento ou redução do respetivo capital.

3 - Os participantes devem ser informados das avaliações e dos 
cálculos pela forma prevista no regulamento de gestão do organismo 
de investimento em capital de risco.

ARTIGO 61.º
Depositário

As entidades responsáveis pela gestão contratam um depositário 
nos termos previstos no capítulo II do título II do Regime Geral dos 
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Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, 
de 24 de fevereiro, ficando este sujeito a todos os deveres aí previstos.

ARTIGO 62.º
Relatório anual

1 - O relatório anual, incluindo o relatório do auditor, de cada or-
ganismo de investimento em capital de risco gerido ou comercializado 
em Portugal é colocado à disposição dos participantes a pedido destes, 
enviado à CMVM e, se aplicável, posto à disposição das autoridades 
competentes do Estado membro de origem do organismo de investi-
mento em capital de risco.

2 - O relatório anual deve obedecer ao disposto no artigo 161.º e no 
n.º 3 do artigo 221.º, ambos do Regime Geral dos Organismos de In-
vestimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

ARTIGO 63.º
Informações aos investidores e à CMVM

1 - Para cada um dos organismos de investimento em capital de 
risco geridos ou comercializados em Portugal, a entidade responsável 
pela gestão:

a)  Disponibiliza aos investidores, de acordo com os respetivos docu-
mentos constitutivos e antes de efetuado o investimento nesses 
organismos, as informações referidas no artigo 221.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela 
Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro;

b)  Envia à CMVM os relatórios previstos no artigo 222.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela 
Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

2 - Para efeitos de controlo de risco, é ainda aplicável aos organis-
mos de investimento em capital de risco, com referência à informação 
prevista na alínea b) do número anterior, o disposto no artigo 223.º do 
Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela 
Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.
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CAPÍTULO V
Obrigações decorrentes de posição de controlo em 

sociedades não cotadas e em sociedades emitentes de ações 
admitidas à negociação em mercado regulamentado.

ARTIGO 64.º
Regime aplicável

As entidades responsáveis pela gestão ficam sujeitas ao disposto na 
secção III do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

CAPÍTULO VI
Gestão e comercialização em Portugal e na União Europeia

ARTIGO 65.º
Direitos e procedimentos aplicáveis

1 - A autorização de entidades gestoras de países terceiros que gerem 
exclusivamente organismos de investimento em capital de risco, orga-
nismos de investimento em empreendedorismo social ou organismos 
de investimento alternativo especializado fica sujeita ao disposto na 
secção V do capítulo I do título II do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

2 - Às sociedades gestoras de fundos de capital de risco e às socie-
dades de investimento em capital de risco, bem como às entidades 
gestoras de países terceiros que gerem exclusivamente organismos 
de investimento em capital de risco, organismos de investimento em 
empreendedorismo social ou organismos de investimento alternativo 
especializado autorizadas em Portugal é aplicável o disposto nas secções 
VI e VIII do capítulo I do título II do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, 
no que respeita a organismos de investimento alternativo.

3 - Às entidades gestoras da União Europeia e às entidades ges-
toras de países terceiros que gerem exclusivamente organismos de 
investimento em capital de risco, organismos de investimento em 
empreendedorismo social ou organismos de investimento alternativo 
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especializado cujo Estado de referência não seja Portugal é aplicável 
o disposto na secção VII do capítulo I do título II do Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, 
de 24 de fevereiro.

4 - À comercialização de organismos de investimento em capital 
de risco, organismos de investimento em empreendedorismo social ou 
organismos de investimento alternativo especializado em Portugal e 
nos Estados-Membros por sociedades gestoras de fundos de capital de 
risco, sociedades de investimento em capital de risco, por entidades 
gestoras da União Europeia e por entidades gestoras de países tercei-
ros que gerem exclusivamente organismos de investimento em capital 
de risco, organismos de investimento em empreendedorismo social ou 
organismos de investimento alternativo especializado é aplicável o 
disposto na secção IV do capítulo III do título III do Regime Geral dos 
Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, 
de 24 de fevereiro.

5 - A CMVM é exclusivamente competente quanto às matérias 
previstas nos números anteriores, não sendo aplicáveis as normas 
relativas à intervenção do Banco de Portugal.

TÍTULO IV
Autoridade competente

ARTIGO 66.º
Registo para comercialização de EuVECA e EuSEF

1 - A CMVM é a autoridade competente para registar as sociedades 
de capital de risco e as sociedades de empreendedorismo social que pre-
tendam utilizar a designação EuVECA ou EuSEF na comercialização 
dos fundos constituídos nos termos previstos no artigo 7.º e no Regula-
mento (UE) n.º 345/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril, e no Regulamento (UE) n.º 346/2013, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 17 de abril.

2 - As sociedades de capital de risco e as sociedades de empreendedo-
rismo social que pretendam obter o registo referido no número anterior 
devem cumprir todos os requisitos exigidos nos referidos Regulamentos.
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ARTIGO 67.º
Supervisão e regulamentação

1 - Compete à CMVM a supervisão do disposto no presente Regime 
Jurídico, dispondo para o efeito, além das competências e poderes pre-
vistos no Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
486/99, de 13 de novembro, os que se especificam no presente título.

2 - Cabe à CMVM, a regulamentação do disposto no presente Regime 
Jurídico, designadamente quanto às seguintes matérias:

a) Avaliação dos ativos e passivos;
b) Organização da contabilidade;
c) Deveres de prestação de informação;
d) Processo de autorização e registo;
e) Exigências de idoneidade dos membros de órgãos sociais e de 

titulares de participações qualificadas;
f)  Comercialização de fundos de empreendedorismo social e de 

organismos de investimento alternativo especializado;
g)  Regras aplicáveis às sociedades de empreendedorismo social e 

aos fundos de empreendedorismo social;
h)  Regras aplicáveis às sociedades de investimento alternativo 

especializado e aos fundos de investimento alternativo especia-
lizado;

i)  Vicissitudes dos organismos de investimento e dos subfundos, 
incluindo fusão, cisão e liquidação.

3 - Na regulamentação prevista no número anterior, deve ter-se em 
conta a natureza, a dimensão e a complexidade das atividades exercidas.

4 - Os regulamentos necessários à execução do Regime Jurídico 
entram em vigor no dia útil seguinte à entrada em vigor do mesmo.

ARTIGO 68.º
Métodos da autoridade competente

A CMVM estabelece os métodos apropriados para verificar se as 
entidades que gerem organismos de investimento em capital de risco, 
organismos de investimento em empreendedorismo social ou organis-
mos de investimento alternativo especializado cumprem as obrigações 
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que sobre elas impendem, tomando em consideração as orientações 
estabelecidas pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados.

ARTIGO 69.º
Supervisão prudencial das entidades gestoras de país 

terceiro autorizadas em Portugal

1 - A supervisão prudencial das entidades gestoras de país terceiro 
que gerem organismos de investimento em capital de risco, organis-
mos de investimento em empreendedorismo social ou organismos de 
investimento alternativo especializado autorizadas em Portugal é da 
competência da CMVM, independentemente de aquelas gerirem ou 
comercializarem organismos de investimento em capital de risco noutro 
Estado-Membro.

2 - Recebida notificação das autoridades competentes do Estado 
membro de acolhimento das sociedades gestoras de fundos de capital de 
risco, das sociedades de investimento em capital de risco, das sociedades 
de investimento alternativo especializado ou de entidades gestoras de 
país terceiro, que gerem organismos de investimento em capital de 
risco, organismos de investimento em empreendedorismo social ou 
organismos de investimento alternativo especializado, autorizadas em 
Portugal, expressando motivos claros e demonstráveis para crer que as 
mesmas não cumprem com as obrigações decorrentes de normas cujo 
cumprimento cabe à CMVM supervisionar, estas autoridades tomam 
as medidas adequadas, nomeadamente, se necessário, solicitando 
informações adicionais às autoridades de supervisão competentes de 
países terceiros.

ARTIGO 70.º
Supervisão de entidades gestoras estabelecidas ou 

autorizadas noutro Estado-Membro

A supervisão da atividade em Portugal de entidades gestoras de 
organismos de investimento em capital de risco, organismos de inves-
timento em empreendedorismo social ou organismos de investimento 
alternativo especializado da União Europeia e de países terceiros au-
torizadas noutro Estado membro fica sujeita ao disposto nos artigos 
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246.º e 247.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, 
aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.

ARTIGO 71.º
Incumprimento por entidade gestora de país terceiro 

autorizada em Portugal

Caso a CMVM considere que uma entidade gestora de organismos 
de investimento em capital de risco, de organismos de investimento em 
empreendedorismo social ou organismos de investimento alternativo 
especializado de país terceiro autorizada em Portugal não cumpre com 
as obrigações decorrentes do presente Regime Jurídico notifica indi-
cando as suas razões, tão rapidamente quanto possível, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados desse facto.

ARTIGO 72.º
Cooperação com a Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados e o Banco de Portugal

1 - A pedido da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, a CMVM atua nos termos previstos no artigo 249.º do Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 
16/2015, de 24 de fevereiro.

2 - A CMVM coopera com o Banco de Portugal, com as autoridades 
competentes de outros Estados membros e com a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados na supervisão de:

a) Entidades gestoras de organismos de investimento em capital 
de risco, de organismos de investimento em empreendedorismo 
social ou de organismos de investimento alternativo especializado 
de países terceiros, nos termos previstos no artigo 248.º do Re-
gime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, aprovado 
pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro; e

b)  Da atuação das entidades gestoras de organismos de investimento 
em capital de risco, de organismos de investimento em empreen-
dedorismo social ou de organismos de investimento alternativo 
especializado que não esteja sujeita à sua supervisão, nos termos 
do artigo 251.º do Regime Geral dos Organismos de Investimento 
Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro.
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ARTIGO 73.º
Cooperação e troca de informação

1 - Sem prejuízo das disposições sobre o dever de segredo previstas 
na legislação em vigor, caso um organismo de investimento em capital 
de risco, um fundo de empreendedorismo social ou um organismo de 
investimento alternativo especializado ou entidade responsável pela 
gestão tenha sido declarado insolvente ou a sua liquidação forçada 
tiver sido ordenada judicialmente, as informações confidenciais que 
não envolvam terceiros implicados em tentativas de recuperação desse 
organismo ou entidade podem ser divulgadas no âmbito de processos 
judiciais de natureza civil ou comercial.

2 - O disposto no artigo 252.º do Regime Geral dos Organismos de 
Investimento Coletivo, aprovado pela Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, 
é ainda aplicável com referência à atividade relativa aos organismos 
referidos no número anterior.

TÍTULO V
Regime sancionatório

ARTIGO 74.º
Âmbito de aplicação

Os ilícitos de mera ordenação social previstos neste título dizem 
respeito tanto à violação dos deveres previstos no presente Regime 
Jurídico e respetiva regulamentação, como à violação de deveres con-
sagrados, relativamente às matérias reguladas no presente Regime, em 
legislação, nacional ou da União Europeia, incluindo nos Regulamentos 
(UE) n.ºs 345/2013 e 346/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de abril, e na respetiva regulamentação.

ARTIGO 75.º
Contraordenações

1 - Constitui contraordenação muito grave, punível com coima de 
(euro) 25 000 a (euro) 5 000 000, os seguintes factos ilícitos típicos:
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a) A comunicação ou prestação de informação à CMVM que não seja 
verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a omissão 
dessa comunicação ou prestação de informação;

b)  A comunicação ou divulgação de informação ao público que não 
seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita ou a 
omissão dessa comunicação ou divulgação de informação;

c)  A comunicação ou divulgação de informação aos participantes 
que não seja verdadeira, completa, objetiva, atual, clara e lícita 
ou a omissão dessa comunicação ou divulgação;

d)  O exercício de atividades de investimento em capital de risco, 
em empreendedorismo social ou alternativo especializado sem 
autorização, registo, notificação prévia ou fora do âmbito da 
autorização ou registo;

e)  A prática de atos relativos a investimento em capital de risco, 
em empreendedorismo social e alternativo especializado por 
entidades em atividade sem autorização ou notificação prévia à 
autoridade competente;

f)  A não colaboração com as autoridades de supervisão ou pertur-
bação do exercício da atividade de supervisão;

g)  A realização de operações proibidas;
h)  A inobservância dos níveis de fundos próprios;
i)  O incumprimento dos limites ao investimento ou ao endivida-

mento;
j)  A falta de atuação de modo independente e no exclusivo interesse 

dos participantes;
k)  O tratamento não equitativo, não profissional ou discriminatório 

dos participantes;
l)  A resolução de situações de conflitos de interesses de modo não 

equitativo ou discriminatório;
m)  A inobservância de deveres relativos a conflitos de interesses;
n)  A inobservância das regras relativas à segregação patrimonial;
o)  A omissão de elaboração, a elaboração defeituosa ou a omissão 

de comunicação de relatório e contas;
p)  A inobservância das regras relativas à avaliação dos ativos;
q)  O incumprimento das regras relativas à avaliação e gestão de 

risco;
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r)  O incumprimento das regras relativas à guarda de ativos;
s)  A subcontratação de funções de depositário fora dos casos admi-

tidos;
t)  A prática de atos sem a aprovação prévia da assembleia de par-

ticipantes;
u)  A inobservância das regras relativas aos compartimentos patri-

moniais ou às categorias de unidades de participação;
v)  O incumprimento de deveres legais ou regulamentares perante 

os participantes;
w)  O incumprimento de obrigações previstas nos documentos cons-

titutivos;
x)  A omissão de realização de auditorias;
y)  O uso de denominação ou designação reservada sem obtenção 

de autorização ou registo prévio.
2 - Constitui contraordenação grave, punível com coima de (euro) 

12 500 a (euro) 2 500 000:
a)  A omissão de comunicação à CMVM de factos e alterações su-

pervenientes relativos ao pedido de autorização;
b)  A inobservância dos limiares mínimos relativos ao capital social;
c)  A inobservância dos limiares mínimos relativos a fundos de 

capital de risco;
d)  A omissão de convocação da assembleia de participantes;
e)  O incumprimento das regras relativas às vicissitudes das enti-

dades cuja atividade seja o investimento em capital de risco, em 
empreendedorismo social e alternativo especializado;

f)  A inobservância das regras relativas à política de remuneração;
g)  A inobservância das regras relativas à organização interna;
h)  A não adoção de procedimentos de avaliação exigidos;
i)  O incumprimento de deveres relativos às matérias referidas no 

artigo 73.º não punidos como contraordenação muito grave.
3 - Cumulativamente com a coima e em função da gravidade da 

infração e da culpa do agente, podem ser aplicadas aos responsáveis 
por qualquer contraordenação, além das previstas no regime geral 
dos ilícitos de mera ordenação social, as seguintes sanções acessórias:
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a)  Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do 
benefício obtido, pelo infrator através da prática da contraorde-
nação;

b)  Interdição, por um período máximo de cinco anos contados da 
decisão condenatória definitiva, do exercício da atividade a que 
a contraordenação respeita;

c)  Inibição, por um período máximo de cinco anos contados da de-
cisão condenatória definitiva, do exercício de cargos sociais e de 
funções de administração, direção, chefia e fiscalização quando o 
infrator seja membro dos órgãos sociais, exerça cargos de admi-
nistração, gerência, direção ou chefia ou atue em representação 
legal ou voluntária em quaisquer pessoas coletivas abrangidas 
pelo presente Regime Jurídico;

d)  Publicação pela CMVM, a expensas do infrator e em locais idó-
neos para o cumprimento das finalidades de prevenção geral do 
sistema jurídico e da proteção do sistema financeiro e dos merca-
dos de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros, 
da sanção aplicada pela prática da contraordenação;

e)  Revogação da autorização ou cancelamento do registo necessários 
para o exercício de atividades de investimento em capital de risco, 
em empreendedorismo social ou alternativo especializado.

4 - A publicação referida na alínea d) do número anterior pode ser 
feita na íntegra ou por extrato, conforme for decidido pela CMVM.

ARTIGO 76.º
Competência

A CMVM é a entidade competente para o processamento das con-
traordenações, aplicação das coimas e sanções acessórias e de medidas 
de natureza cautelar.

ARTIGO 77.º
Direito subsidiário

Aplica-se às contraordenações previstas na presente lei e aos pro-
cessos às mesmas respeitantes, o regime substantivo e processual do 
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, 
de 13 de novembro.
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DECRETO-LEI N.º 59/2015,
DE 21 DE ABRIL

Aprova o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, 
previsto no artigo 336.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro

[NOTA de edição - Os artigos 317.º a 326.º do Regulamento do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, mantiveram-se em 
vigor, por força do artigo 12.º, n.º 6 al. o), da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
até serem revogados pelo artigo 4.º al. a) do presente diploma.]

O Fundo de Garantia Salarial (FGS), criado pelo Decreto-Lei n.º 
219/99, de 15 de junho, surgiu como um Fundo que, em caso de in-
cumprimento pela entidade patronal, assegurava aos trabalhadores o 
pagamento de créditos emergentes do contrato de trabalho. Já a sua 
génese estava garantida pelo Decreto-Lei n.º 50/85, de 27 de fevereiro, 
que instituiu um sistema de garantia salarial com o objetivo de garantir 
aos trabalhadores o pagamento das retribuições devidas e não pagas 
pela entidade empregadora declarada extinta, falida ou insolvente.

O artigo 336.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro, prevê que o pagamento de créditos emergentes de 
contrato de trabalho ou da sua violação ou cessação, que não possam 
ser pagos pelo empregador, por motivo de insolvência ou de situação 
económica difícil, é assegurado pelo FGS, nos termos previsto em legis-
lação específica. A referida legislação específica encontra-se atualmente 
dispersa.

Com efeito, os aspetos substantivos do FGS encontram-se previstos 
nos artigos 317.º a 326.º da Regulamentação do Código do Trabalho, 
aprovada pela Lei n.º 35/2004, de 29 de julho, alterada pela Lei n.º 
9/2006, de 20 de março, pelo Decreto-Lei n.º 164/2007, de 3 de maio, 
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e pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, os quais têm natureza pro-
visória e vigoram apenas até à aprovação do diploma específico que 
regulamente o Fundo [alínea o) do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro].

Já os aspetos organizativos, financeiros e procedimentais encon-
tram-se previstos no Regulamento do FGS, aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 139/2001, de 24 de abril.

Constata-se, assim, a necessidade de unificação do regime jurídico 
do FGS, o que se faz através do presente decreto-lei, que aprova o novo 
regime do Fundo de Garantia Salarial.

No novo regime, o FGS continua a surgir como um fundo autónomo 
que não integra o âmbito de proteção social garantido pelo sistema de 
segurança social, antes com este se relacionando, quer pela via de parte 
do seu financiamento, quer pela via da sua gestão entregue ao Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.).

Um aspeto crucial do novo regime resulta da necessidade de 
garantir a transposição da Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativa à aproxi-
mação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à proteção 
dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador, 
passando o FGS a abranger os trabalhadores que exerçam, ou tenham 
exercido habitualmente, a sua atividade em território nacional, mas 
ao serviço de empregador com atividade no território de dois ou mais 
Estados-Membros, ainda que o empregador seja declarado insolvente 
por tribunal ou autoridade competente de outro Estado-Membro da 
União Europeia ou do Espaço Económico Europeu.

Igualmente nuclear é a adaptação do FGS, efetuada pelo novo re-
gime, ao Programa Revitalizar.

Em face da criação pela Lei n.º 16/2012, de 20 de abril, do Processo 
Especial de Revitalização (PER) e da aprovação pelo Decreto-Lei n.º 
178/2012, de 2 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 
de fevereiro, do Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extra-
judicial (SIREVE), o novo regime condensa as necessárias adaptações 
para garantir que os créditos dos trabalhadores em empresas alocadas 
a esses planos de revitalização ou de recuperação têm acesso ao FGS.

Entendeu-se, porém, ir mais longe, prevendo o novo regime uma 
norma de direito transitório que permite também o acesso ao FGS pelos 
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trabalhadores que tenham apresentado requerimentos na pendência 
de Processo Especial de Revitalização ou entre 1 de setembro de 2012 
e a data da entrada em vigor do presente decreto-lei, conquanto abran-
gidos por plano de insolvência, homologado por sentença, no âmbito 
do processo de insolvência, alargando-se assim a abrangência do FGS, 
mediante reapreciação oficiosa dos processos.

Promovendo uma lógica de estabilidade temporal e de segurança 
jurídica manteve-se no novo regime a regra de que o FGS assegura o 
pagamento dos créditos que se tenham vencido nos seis meses anteriores 
à propositura da ação de insolvência ou à apresentação do requerimento 
do PER ou do procedimento extrajudicial de recuperação de empresas, 
atualmente o SIREVE, passando-se agora, no entanto, a prever que o 
pagamento dos créditos requeridos é assegurado até um ano a partir 
do dia seguinte àquele em que cessou o contrato de trabalho.

Em ordem à proteção do interesse público, no novo regime foi criada 
uma norma antiabuso que determina que o FGS pode recusar o pa-
gamento dos créditos garantidos caso se verifique situação de abuso, 
nomeadamente conluio ou simulação, permitindo ainda a redução do 
valor dos créditos, caso se verifique desconformidade dos montantes 
requeridos com a média dos valores constantes das declarações de re-
munerações dos 12 meses anteriores à data do requerimento, quando 
as mesmas se refiram a remuneração efetivamente auferida.

Adicionalmente, procede-se no novo regime à articulação entre o 
regime do FGS e os regimes jurídicos do fundo de compensação do tra-
balho (FCT), do mecanismo equivalente (ME) e do fundo de garantia de 
compensação do trabalho (FGCT), estabelecidos pela Lei n.º 70/2013, 
de 30 de agosto.

Foram ouvidos os parceiros sociais com assento na Comissão Per-
manente de Concertação Social, do Conselho Económico e Social, tendo 
sido promovida a publicação do anteprojeto de diploma no Boletim 
do Trabalho e Emprego, para efeito de cumprimento do disposto no 
artigo 470.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:
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ARTIGO 1.º
Objeto

O presente decreto-lei aprova o novo regime do Fundo de Garantia 
Salarial, previsto no artigo 336.º do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 22 de outubro de 2008, relativa à proteção dos trabalhadores 
assalariados em caso de insolvência do empregador.

ARTIGO 2.º
Aprovação do novo regime do Fundo de Garantia Salarial

É aprovado, em anexo ao presente decreto-lei e do qual faz parte 
integrante, o novo regime do Fundo de Garantia Salarial.

ARTIGO 3.º
Aplicação da lei no tempo

1 - Ficam sujeitos ao novo regime do Fundo de Garantia Salarial, 
aprovado em anexo ao presente decreto-lei, os requerimentos apresen-
tados após a sua entrada em vigor.

2 - Os requerimentos apresentados ao Fundo de Garantia Salarial 
e pendentes de decisão são apreciados de acordo com a lei em vigor no 
momento da sua apresentação.

3 - Ficam sujeitos ao novo regime do Fundo de Garantia Salarial, 
aprovado em anexo ao presente decreto-lei, sendo objeto de reaprecia-
ção oficiosa:

a) Os requerimentos apresentados, na pendência de Processo Es-
pecial de Revitalização, instituído pela Lei n.º 16/2012, de 20 de 
abril;

b) Os requerimentos apresentados entre 1 de setembro de 2012 e 
a data da entrada em vigor do presente decreto-lei, por traba-
lhadores abrangidos por plano de insolvência, homologado por 
sentença, no âmbito do processo de insolvência.

ARTIGO 4.º
Norma revogatória

São revogados:
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a) Os artigos 316.º a 326.º da Lei n.º 35/2004, de 29 de julho, alterada 
pela Lei n.º 9/2006, de 20 de março, pelo Decreto-Lei n.º 164/2007, 
de 3 de maio, e pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;

b) O Decreto-Lei n.º 139/2001, de 24 de abril.

ARTIGO 5.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no primeiro dia útil do mês 
seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de fevereiro de 
2015. - Pedro Passos Coelho - Maria Luís Casanova Morgado Dias de 
Albuquerque - Paula Maria von Hafe Teixeira da Cruz - António de 
Magalhães Pires de Lima - Luís Pedro Russo da Mota Soares.

Promulgado em 16 de abril de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
Referendado em 17 de abril de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

Novo regime do Fundo de Garantia Salarial

CAPÍTULO I
Regime material do Fundo de Garantia Salarial

ARTIGO 1.º
Situações abrangidas

1 - O Fundo de Garantia Salarial, abreviadamente designado por 
Fundo, assegura o pagamento ao trabalhador de créditos emergentes 
do contrato de trabalho ou da sua violação ou cessação, desde que seja:
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a) Proferida sentença de declaração de insolvência do emprega-
dor;

b) Proferido despacho do juiz que designa o administrador judi-
cial provisório, em caso de processo especial de revitalização;

c) Proferido despacho de aceitação do requerimento proferido 
pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, 
I. P. (IAPMEI, I. P.), no âmbito do procedimento extrajudicial 
de recuperação de empresas.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Fundo é noti-
ficado nos seguintes casos:

a) No âmbito do processo especial de insolvência, o tribunal judi-
cial notifica o Fundo da sentença de declaração de insolvência 
do empregador, a qual deve ser acompanhada de cópia da 
petição inicial e dos documentos identificados nas alíneas a) 
e b) do artigo 24.º do Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas (CIRE);

b) No âmbito do processo especial de revitalização, o adminis-
trador judicial provisório notifica o Fundo da apresentação 
do requerimento previsto no artigo 17.º-C do CIRE com cópia 
dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do artigo 24.º 
do CIRE e referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 17.º-C do 
CIRE, bem como do despacho do juiz que o designa;

c) No âmbito do procedimento extrajudicial de recuperação de 
empresas, o IAPMEI, I. P., notifica o Fundo da apresentação 
do requerimento de utilização do Sistema de Recuperação de 
Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE), do despacho de 
aceitação deste requerimento, da celebração e cessação do 
acordo e da extinção do procedimento.

3 - O Fundo assegura o pagamento dos créditos referidos no n.º 
1 ao trabalhador que exerça ou tenha exercido habitualmente a 
sua atividade em território nacional ao serviço de empregador com 
atividade no território de dois ou mais Estados-Membros, ainda 
que este seja declarado insolvente por tribunal ou outra autoridade 
competente de outro Estado-Membro da União Europeia ou outro 
Estado abrangido pelo Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.
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ARTIGO 2.º
Créditos abrangidos

1 - Os créditos referidos no n.º 1 do artigo anterior abrangem os 
créditos do trabalhador emergentes do contrato de trabalho ou da sua 
violação ou cessação.

2 - Aos créditos devidos ao trabalhador referidos no número anterior 
deduzem-se:

a) Os montantes de quotizações para a segurança social, da res-
ponsabilidade do trabalhador;

b) Os valores devidos pelo trabalhador correspondentes à retenção 
na fonte do imposto sobre o rendimento.

3 - O Fundo entrega às entidades competentes as importâncias 
referidas no número anterior.

4 - O Fundo assegura o pagamento dos créditos previstos no n.º 1 
que se tenham vencido nos seis meses anteriores à propositura da ação 
de insolvência ou à apresentação do requerimento no processo especial 
de revitalização ou do requerimento de utilização do procedimento 
extrajudicial de recuperação de empresas.

5 - Caso não existam créditos vencidos no período de referência 
mencionado no número anterior ou o seu montante seja inferior ao 
limite máximo definido no n.º 1 do artigo seguinte, o Fundo assegura o 
pagamento, até este limite, de créditos vencidos após o referido período 
de referência.

6 - A compensação devida ao trabalhador por cessação do contrato 
de trabalho que seja calculada nos termos do artigo 366.º do Código 
do Trabalho, diretamente ou por remissão legal, é paga pelo Fundo, 
com exceção da parte que caiba ao fundo de compensação do trabalho 
(FCT), ao fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT) ou a 
mecanismo equivalente (ME), após o seu acionamento, salvo nos casos 
em que este não possa ter lugar.

7 - O disposto nos números anteriores não exime o empregador da 
responsabilidade pelo cumprimento das respetivas obrigações fiscais 
e contributivas de segurança social.

8 - O Fundo só assegura o pagamento dos créditos quando o paga-
mento lhe seja requerido até um ano a partir do dia seguinte àquele 
em que cessou o contrato de trabalho.
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ARTIGO 3.º
Limites das importâncias pagas

1 - O Fundo assegura o pagamento de créditos emergentes do con-
trato de trabalho, referidos no n.º 1 do artigo anterior, com o limite 
máximo global equivalente a seis meses de retribuição, e com o limite 
máximo mensal correspondente ao triplo da retribuição mínima mensal 
garantida.

2 - Quando o trabalhador seja titular de créditos correspondentes 
a prestações diversas, o pagamento é prioritariamente imputado à 
retribuição base e diuturnidades.

ARTIGO 4.º
Sub-rogação legal

1 - O Fundo fica sub-rogado nos direitos e nos privilégios creditórios 
do trabalhador, na medida dos pagamentos efetuados, acrescidos de 
juros de mora vincendos.

2 - Sendo os bens da massa insolvente insuficientes para garantir o 
pagamento da totalidade dos créditos laborais, são graduados os créditos 
em que o Fundo fica sub-rogado a pari com o valor remanescente dos 
créditos laborais.

ARTIGO 5.º
Requerimento

1 - O Fundo efetua o pagamento dos créditos garantidos mediante 
requerimento do trabalhador, do qual constam, designadamente, a 
identificação do requerente e do respetivo empregador e a discriminação 
dos créditos objeto do pedido.

2 - O requerimento é instruído, consoante as situações, com os 
seguintes documentos:

a) Declaração ou cópia autenticada de documento comprovativo dos 
créditos reclamados pelo trabalhador, emitida pelo administra-
dor de insolvência ou pelo administrador judicial provisório;

b) Declaração comprovativa da natureza e do montante dos créditos 
em dívida declarados no requerimento pelo trabalhador, quando 
o mesmo não seja parte constituída, emitida pelo empregador;
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c) Declaração de igual teor, emitida pelo serviço com competên-
cia inspetiva do ministério responsável pela área do emprego, 
quando não seja possível obtenção dos documentos previstos nas 
alíneas anteriores.

3 - O requerimento é certificado pelo administrador da insolvência, 
pelo administrador judicial provisório, pelo empregador ou pelo servi-
ço com competência inspetiva do ministério responsável pela área do 
emprego, consoante o caso, sendo a certificação feita:

a) Através de aposição de assinatura eletrónica; ou
b) Através de assinatura manuscrita no verso do documento.
4 - O requerimento é apresentado em qualquer serviço da segurança 

social ou em www.seg-social.pt, através de modelo aprovado por por-
taria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do emprego e 
da segurança social.

ARTIGO 6.º
Comunicação do fundo de garantia de compensação do 

trabalho

1 - Após receção do requerimento referido no artigo anterior, veri-
ficando-se que nele se encontram discriminados créditos emergentes 
de compensação devida por cessação de contrato de trabalho, o Fundo 
solicita à entidade gestora do FGCT informações sobre os montantes 
pagos ao trabalhador ou existentes para esse efeito, quer no FGCT, 
quer no FCT ou no ME.

2 - O pedido de informação referido no número anterior é feito, 
preferencialmente, através da plataforma de integração setorial ou 
através da plataforma de interoperabilidade da Administração Pública.

3 - Para efeitos do disposto no presente artigo, a entidade gestora 
do FGCT presta ao Fundo as informações solicitadas no prazo máximo 
de 15 dias a contar da data do pedido.

ARTIGO 7.º
Situações abusivas

O Fundo pode recusar o pagamento dos créditos garantidos caso 
verifique a existência de uma situação de abuso, nomeadamente por 
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conluio ou simulação, ou reduzir o valor dos mesmos caso se verifique 
desconformidade entre os montantes requeridos e a média dos valores 
constantes das declarações de remunerações dos 12 meses anteriores 
à data do requerimento, quando as mesmas se refiram a remuneração 
efetivamente auferida.

ARTIGO 8.º
Decisão

1 - O requerimento é decidido no prazo de 30 dias, a contar da data 
em que o requerimento se encontre devidamente instruído.

2 - A decisão fundamentada é notificada ao requerente, indicando-se, 
em caso de deferimento total ou parcial, o montante a pagar, a forma 
de pagamento e os valores deduzidos.

ARTIGO 9.º
Situações transnacionais

1 - Nas situações previstas no n.º 3 do artigo 1.º, o Fundo solicita 
à autoridade competente do Estado-Membro em causa a informação 
pertinente para a decisão.

2 - O Fundo presta à autoridade competente de outro Estado-
-Membro a informação que esta solicite sobre processo a que se refere 
o artigo 1.º

3 - O Fundo solicita ainda à autoridade competente do Estado-
-Membro onde corra o processo de insolvência a colaboração necessária 
para garantir que os créditos pagos aos trabalhadores sejam tidos em 
conta no processo, bem como o seu reembolso.

ARTIGO 10.º
Troca de informação

1 - O Fundo deve dispor do intercâmbio de informação pertinente 
entre administrações públicas competentes e ou entre as instituições 
de garantia dos Estados-Membros.

2 - O intercâmbio deve permitir, nomeadamente, dar à instituição 
de garantia competente conhecimento dos créditos em dívida dos tra-
balhadores.
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3 - O intercâmbio é feito, preferencialmente, através da plataforma 
de interoperabilidade da Administração Pública.

ARTIGO 11.º
Dívida do empregador

A dívida do empregador ao Fundo compreende os valores ilíquidos 
dos créditos laborais pagos e é notificada ao empregador em simultâneo 
com o pagamento.

ARTIGO 12.º
Certidão de dívida

1 - A cobrança às entidades empregadoras tem por base certidão 
emitida pelo presidente do conselho de gestão do Fundo.

2 - A certidão deve conter assinatura devidamente autenticada, data 
de emissão, nome e domicílio do devedor, proveniência da natureza dos 
créditos e indicação, por extenso, do seu montante, da data a partir da 
qual são devidos juros de mora e da importância sobre que incidem.

ARTIGO 13.º
Regularização da dívida

A dívida pode ser paga em prestações, mediante acordo a celebrar 
com o Fundo e em conformidade com as condições aprovadas por des-
pacho do presidente do conselho de gestão do Fundo.

CAPÍTULO II
Regime institucional do Fundo de Garantia Salarial

ARTIGO 14.º
Gestão e financiamento

1 - A gestão do Fundo cabe ao Estado e a representantes dos parcei-
ros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social.

2 - O financiamento do Fundo é assegurado pelos empregadores, 
através de verbas respeitantes à parcela dos encargos com políticas 
ativas de emprego e valorização profissional da taxa contributiva 
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global, nos termos previstos no Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social, na quota-parte por aqueles 
devida, e pelo Estado, em termos a fixar por portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do emprego e da 
segurança social.

3 - Os saldos gerados pelas receitas atribuídas nos termos do número 
anterior revertem para o orçamento da segurança social.

ARTIGO 15.º
Denominação e natureza

1 - O Fundo é dotado de personalidade jurídica e autonomia admi-
nistrativa, patrimonial e financeira.

2 - O Fundo goza de capacidade judiciária.

ARTIGO 16.º
Sede

O Fundo tem a sua sede em Lisboa.

ARTIGO 17.º
Atribuições

O Fundo tem por atribuições assegurar o pagamento de créditos 
emergentes de contratos de trabalho ou da sua violação ou cessação 
e promover a respetiva recuperação, nos casos e nos termos previstos 
e regulados no presente regime, no Código do Trabalho e legislação 
complementar.

ARTIGO 18.º
Tutela e superintendência

O Fundo está sujeito à tutela e superintendência dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do emprego e da segurança social.
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ARTIGO 19.º
Serviços administrativos e apoio financeiro e logístico

1 - O funcionamento do Fundo é assegurado pelo Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), que, para efeitos 
de apoio administrativo e logístico, celebra os protocolos necessários 
com as instituições de segurança social territorialmente competentes.

2 - O IGFSS, I. P., presta apoio financeiro ao Fundo.

ARTIGO 20.º
Gestão do Fundo de Garantia Salarial

1 - O Fundo é gerido por um conselho de gestão composto por um 
presidente e 11 vogais.

2 - O conselho de gestão integra:
a) O presidente do IGFSS, I. P., que preside;
b) Um representante designado pelo membro do Governo respon-

sável pela área das finanças;
c) Um representante designado pelo membro do Governo respon-

sável pela área da economia;
d) Um representante designado pelo membro do Governo respon-

sável pela área do emprego e da segurança social;
e) Um representante de cada uma das confederações de emprega-

dores com assento na Comissão Permanente de Concertação;
f) Dois representantes de cada uma das confederações sindicais 

com assento na Comissão Permanente de Concertação Social.
3 - Por cada membro efetivo é também designado um membro 

suplente.
4 - Os membros do conselho de gestão referidos no n.º 2 e respetivos 

suplentes são nomeados por despacho do membro do Governo responsá-
vel pela área da segurança social, por indicação das seguintes entidades:

a) Membro do Governo respetivo, nos casos das alíneas b) a d) do 
n.º 2;

b) Parceiros sociais com assento efetivo na Comissão Permanente 
de Concertação Social, nos casos das alíneas e) e f) do n.º 2.

5 - O presidente do conselho de gestão tem voto de qualidade.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 372

6 - Nas suas ausências e impedimentos, o presidente é substituído 
pelo seu substituto legal, designado no âmbito da gestão do IGFSS, I. P.

7 - Os membros do conselho de gestão não auferem qualquer remu-
neração ou abono pelo exercício das suas funções.

ARTIGO 21.º
Competências do conselho de gestão

Compete ao conselho de gestão:
a) Aprovar o plano de atividades e do orçamento;
b) Aprovar o relatório de atividades e do relatório de contas e ba-

lanço anuais;
c) Acompanhar as atividades do Fundo, apresentando ao presidente 

as propostas, as sugestões, as recomendações ou os pedidos de 
esclarecimento que entender convenientes, bem como propor a 
adoção de medidas que julgue necessárias à realização dos seus 
fins;

d) Aprovar o seu regulamento interno, bem como eventuais altera-
ções ao mesmo.

ARTIGO 22.º
Reuniões do conselho de gestão

1 - O conselho de gestão reúne, ordinariamente, de dois em dois 
meses e, extraordinariamente, sempre que o respetivo presidente o 
convoque, por sua iniciativa ou por solicitação de um terço dos seus 
membros.

2 - Os membros do conselho de gestão podem delegar o seu voto 
dentro de cada representação.

ARTIGO 23.º
Competências do presidente

1 - Compete ao presidente do conselho de gestão:
a) Dirigir a atividade do Fundo, assegurando o desenvolvimento 

das suas atribuições;
b) Gerir os recursos financeiros do Fundo;
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c) Emitir as diretrizes de natureza interna adequadas ao bom 
funcionamento do Fundo;

d) Elaborar proposta de regulamento interno necessário à orga-
nização e funcionamento do conselho de gestão do Fundo, bem 
como de eventuais alterações a este;

e) Ponderar, no âmbito da sua autonomia funcional, o acolhimento 
e as formas de implementação das sugestões e recomendações 
formuladas pelo conselho de gestão;

f) Elaborar relatórios mensais da atividade desenvolvida, que 
incluam informação sobre o volume de requerimentos apresen-
tados, o sentido das decisões, o volume e a duração das pendên-
cias e sobre as diligências de recuperação de créditos em curso, 
submetendo-os à apreciação do conselho de gestão;

g) Elaborar o plano anual de atividades e o orçamento anual e 
apresentá-los aos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
do emprego e da segurança social para homologação depois de 
aprovados pelo conselho de gestão;

h) Elaborar o relatório anual de atividades e o relatório de contas 
e balanço de cada exercício e apresentá-los aos membros do Go-
verno responsáveis pelas áreas do emprego e da segurança social 
para homologação depois de aprovados pelo conselho de gestão;

i) Assegurar a representação do Fundo em juízo ou fora dele, bem 
como conferir mandato para esse efeito;

j) Autorizar despesas com a aquisição, alienação ou locação de bens 
e serviços e realização de empreitadas dentro dos limites fixados 
por lei;

k) Estabelecer relações com as instituições do sistema bancário, 
designadamente para a contração de empréstimos, sempre que 
tal se revelar necessário à prossecução das suas atribuições;

l) Assegurar o pagamento dos créditos garantidos nos termos do 
n.º 1 do artigo 1.º;

m) Promover a recuperação dos créditos em que ficar sub-rogado por 
via da sua satisfação aos trabalhadores, desenvolvendo todas as 
diligências judiciais e extrajudiciais adequadas a tal fim;
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n) Dar parecer aos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
do emprego e da segurança social sobre as matérias concernentes 
às atribuições do Fundo;

o) Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas ou 
subdelegadas pela tutela, bem como praticar quaisquer atos 
necessários à prossecução das atribuições do Fundo que não 
sejam da competência de outros órgãos.

2 - As competências referidas nas alíneas l) e m) do número anterior 
podem ser objeto de delegação.

ARTIGO 24.º
Fiscal único

1 - O fiscal único efetivo e o fiscal único suplente devem ser revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, sendo 
designados mediante despacho dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças, do emprego e da segurança social, o qual 
define a respetiva remuneração.

2 - Os mandatos do fiscal único efetivo e do fiscal único suplente 
têm a duração de três anos, podendo ser renovados por iguais períodos 
de tempo.

ARTIGO 25.º
Competências do fiscal único

Compete ao fiscal único:
a) Acompanhar a gestão financeira do Fundo;
b) Emitir parecer sobre o orçamento, o relatório de contas e balanço 

anuais;
c) Fiscalizar a execução da contabilidade do Fundo e o cumprimento 

dos normativos aplicáveis, informando o conselho de gestão de 
qualquer anomalia detetada;

d) Solicitar ao conselho diretivo reuniões conjuntas dos dois órgãos, 
quando, no âmbito das suas competências, o entender;

e) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para o Fundo, 
que seja submetido à sua apreciação pelo presidente do conselho 
de gestão;
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f) Elaborar relatório anual sobre a ação fiscalizadora exercida;
g) Acompanhar as operações de satisfação de créditos de trabalha-

dores e respetiva recuperação desenvolvidas pelo Fundo.

ARTIGO 26.º
Vinculação

1 - O Fundo obriga-se pela assinatura do presidente do conselho 
de gestão, ou pelo respetivo substituto legal, nas suas ausências e 
impedimentos.

2 - Os atos de mero expediente de que não resultem obrigações para 
o Fundo podem ser assinados pelos dirigentes dos serviços a que se 
refere o n.º 1 do artigo 19.º ou por funcionários a quem tal competência 
seja expressamente delegada.

ARTIGO 27.º
Gestão financeira

1 - A gestão financeira do Fundo, incluindo a organização da sua 
contabilidade, rege-se exclusivamente pelo regime jurídico aplicável aos 
fundos e serviços autónomos do Estado, em tudo o que não for especial-
mente regulado pelo presente regime e no seu regulamento interno.

2 - A gestão económica e financeira é disciplinada pelo plano de 
atividades, orçamento, relatório de contas e balanço anuais.

ARTIGO 28.º
Receitas

1 - Constituem receitas do Fundo:
a) As que lhe forem atribuídas pelos Orçamentos do Estado e da 

Segurança Social;
b) As advindas da venda de publicações;
c) Os subsídios ou donativos que lhe forem atribuídos por qualquer 

entidade nacional ou estrangeira;
d) As provenientes da recuperação de créditos pagos aos trabalha-

dores no exercício das suas atribuições;
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e) Quaisquer outras receitas que lhe forem atribuídas nos termos 
da lei.

2 - O Fundo está isento de taxas, custas e emolumentos nos pro-
cessos, contratos, atos notariais e registais em que intervenha, com 
exceção dos emolumentos pessoais e das importâncias correspondentes à 
participação emolumentar devida aos notários, conservadores e oficiais 
do registo e do notariado pela sua intervenção nos atos.

ARTIGO 29.º
Despesas

Constituem despesas do Fundo:
a) O pagamento de créditos emergentes do contrato de trabalho ou 

da sua violação ou cessação, previstos no n.º 1 do artigo 2.º;
b) Os encargos com o respetivo funcionamento;
c) Os custos de aquisição, manutenção e conservação de bens ou 

serviços que tenha de utilizar;
d) Outras legalmente previstas ou permitidas.

ARTIGO 30.º
Instrumentos de gestão

1 - Os instrumentos de gestão previstos no artigo 21.º são elabora-
dos pelo presidente do conselho de gestão, aprovados pelo conselho de 
gestão e homologados pelo membro do Governo responsável pela área 
segurança social.

2 - O plano de atividades e orçamento anuais são aprovados pelo 
conselho de gestão até final de dezembro de cada ano e o relatório de 
atividades, relatório de contas e balanço anuais até final de março de 
cada ano.

3 - A deliberação do conselho de gestão sobre o orçamento, o relatório 
de contas e o balanço anuais é obrigatoriamente precedida de parecer 
do fiscal único.
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
DE MINISTROS N.º 42/2016, 

DE 14 DE JULHO

Aprova o Programa Capitalizar

Em Portugal, as micro, pequenas e médias empresas representam 
cerca de 99 % do número total de empresas, 80 % do total de emprego 
e cerca de 60 % do total do volume de negócios das sociedades não 
financeiras.

O setor privado e, em particular, as sociedades não financeiras con-
tinuam a apresentar níveis excessivos de endividamento e uma forte 
dependência do crédito bancário, sobretudo de curto prazo.

Por outro lado, o movimento de desalavancagem financeira iniciado 
pelas instituições financeiras, nos últimos anos, concorreu para a adoção 
de sistemas de avaliação de risco mais rígidos e para a exigência de 
maiores garantias no quadro do financiamento às empresas, o que se 
repercutiu fortemente na respetiva atividade.

Acresce que o fenómeno recente de concentração bancária verificado 
em Portugal tem contribuído, adicionalmente, para as limitações no 
acesso ao crédito, através da redução de plafonds.

Com acesso limitado aos mercados de capitais, as micro, pequenas 
e médias empresas veem-se, assim, privadas da principal fonte de 
financiamento, o que tem vindo a comprometer seriamente a retoma 
do investimento empresarial e, por conseguinte, o relançamento da 
economia portuguesa e o crescimento económico.

Face a este enquadramento, o programa do XXI Governo Consti-
tucional assumiu, entre os seus objetivos essenciais, para o relança-
mento da economia portuguesa e para a criação de emprego, a redução 
do elevado nível de endividamento e a melhoria de condições para o 
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investimento das empresas, nomeadamente através da eliminação ou 
mitigação dos constrangimentos com que estas atualmente se deparam 
no acesso ao financiamento por capitais próprios ou alheios. A definição 
destes objetivos tem subjacente o pressuposto de que o investimento 
empresarial deve assumir um papel preponderante para assegurar uma 
recuperação forte e sustentada do crescimento económico.

Neste sentido, a estratégia do Governo passa pela adoção de medidas 
que, por um lado, agilizem o acesso das micro, pequenas e médias em-
presas e do segmento de empresas designado mid cap ao financiamento 
e, por outro lado, promovam a sua capitalização, bem como a maior 
solidez e equilíbrio das respetivas estruturas financeiras. O Governo 
considera, igualmente, prioritário criar condições que contribuam para 
a sobrevivência de empresas consideradas economicamente viáveis, 
impulsionando movimentos de reorganização e regeneração das mes-
mas, incluindo numa fase precoce de identificação de desequilíbrios 
financeiros e revendo os instrumentos atualmente existentes para a 
recuperação e reestruturação, judicial e extrajudicial, daquelas empre-
sas. Neste contexto, assume-se como relevante a criação de condições 
que permitam a preservação do valor económico dos ativos empresariais 
produtivos e o seu reaproveitamento atempado, com vista à regeneração 
e recapitalização do tecido empresarial.

De forma a mobilizar todos os parceiros sociais e agentes económicos 
para a construção de uma estratégia que dê cumprimento aos desígnios 
constantes do seu programa, o Governo criou, através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 100/2015, de 23 de dezembro, a Estrutura de 
Missão para a Capitalização de Empresas (EMCE), integrando perso-
nalidades de reconhecido mérito e competência nas áreas da respetiva 
intervenção, com a missão de propor o desenvolvimento das linhas 
orientadoras fixadas pelo Governo e a identificação das iniciativas 
a prosseguir. A EMCE prossegue o objetivo de promover uma maior 
capitalização das empresas portuguesas, mediante reforço dos capitais 
próprios e da consequente redução do seu nível de endividamento. Em 
concreto, entre outras competências, cabe à EMCE conceber e propor 
novas medidas de apoio à capitalização das empresas.

Até à data, a EMCE desenvolveu uma análise abrangente e trans-
versal da economia e da realidade empresarial nacionais, com vista 
à conceção de medidas de apoio à capitalização das empresas, tendo 
identificado e apresentado ao Governo um conjunto de 131 medidas 
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enquadradas em cinco eixos estratégicos de intervenção: Simplificação 
Administrativa e Enquadramento Sistémico, Fiscalidade, Reestrutu-
ração Empresarial, Alavancagem de Financiamento e Investimento e, 
por último, Dinamização do Mercado de Capitais.

É com base nos referidos eixos estratégicos de intervenção que o 
Governo vem, através da presente resolução, aprovar o Programa Ca-
pitalizar, enquanto programa estratégico de apoio à capitalização das 
empresas, à retoma do investimento e ao relançamento da economia, 
com o objetivo de promover estruturas financeiras mais equilibradas, 
reduzindo os passivos das empresas economicamente viáveis, ainda 
que com níveis excessivos de endividamento, bem como de melhorar 
as condições de acesso ao financiamento das micro, pequenas e médias 
empresas, e do segmento de empresas designado Mid Cap.

Importa assinalar que o Programa Capitalizar integra, desde já, 
uma lista de medidas, com base nas propostas constantes do relatório 
da EMCE, apresentado a 16 de junho de 2016, que concorrem para o 
cumprimento dos objetivos fixados.

Através da presente resolução, determina-se igualmente que se 
proceda à análise das restantes medidas propostas no relatório da 
EMCE, com vista à avaliação da oportunidade e relevância da sua 
implementação, bem como do respetivo impacto orçamental. Após a 
referida apreciação, tais medidas podem ser, ainda, objeto de inclusão 
no Programa Capitalizar.

Por último, é de destacar que o Programa Capitalizar reflete o 
esforço de coordenação entre todos os instrumentos de política pública 
concebidos pelo Governo e dirigidos aos cidadãos e às empresas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve:
1 - Aprovar o Programa Capitalizar, enquanto programa estratégi-

co de apoio à capitalização das empresas, à retoma do investimento e 
ao relançamento da economia, com o objetivo de promover estruturas 
financeiras mais equilibradas, reduzindo os passivos das empresas 
economicamente viáveis, ainda que com níveis excessivos de endivida-
mento, bem como de melhorar as condições de acesso ao financiamento 
das pequenas e médias empresas.
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2 - Definir que a coordenação da implementação do Programa Ca-
pitalizar cabe ao Primeiro-Ministro, com possibilidade de delegação no 
membro do Governo responsável pela área da economia, sem prejuízo 
das competências cometidas, no âmbito de outros programas, aos de-
mais membros do Governo.

3 - Determinar que o Programa Capitalizar prossegue os objetivos 
identificados no anexo i à presente resolução, da qual faz parte inte-
grante, assentando nas seguintes áreas estratégicas de intervenção:

a) Simplificação administrativa e enquadramento sistémico;
b) Fiscalidade;
c) Reestruturação empresarial;
d) Alavancagem de financiamento e investimento;
e) Dinamização do mercado de capitais.
4 - Estabelecer que o Programa Capitalizar integra, desde já, as 

medidas constantes do anexo ii à presente resolução, da qual faz parte 
integrante.

5 - Determinar que a Estrutura de Missão para a Capitalização 
de Empresas (EMCE) fica na dependência do Primeiro-Ministro, com 
possibilidade de delegação no membro do Governo responsável pela área 
da economia, aplicando-se, com as devidas adaptações, a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 100/2015, de 23 de dezembro, na medida em 
que não contrarie o disposto na presente resolução.

6 - Estabelecer que o gabinete de apoio técnico da EMCE, previsto na 
alínea d) do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2015, 
de 23 de dezembro, é constituído por quatro elementos, equiparados, 
para efeitos de designação e estatuto, a adjuntos de gabinete de membro 
do Governo, nos termos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.

7 - Determinar que a Comissão Executiva da EMCE, prevista na 
alínea a) do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2015, 
de 23 de dezembro, indica ao Primeiro-Ministro e ao membro do Gover-
no responsável pela área da economia um dos seus membros a quem 
compete, em especial, a coordenação do gabinete de apoio técnico e das 
tarefas que são atribuídas à EMCE pela presente resolução.

8 - Determinar que, no prazo de 10 dias a contar da publicação da 
presente resolução, a EMCE apresenta ao Governo uma metodologia 
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de trabalho para implementação e monitorização das medidas do Pro-
grama Capitalizar que não estejam sujeitas a monitorização ao abrigo 
do Programa Simplex+, nomeadamente, através da criação de grupos 
de trabalho temáticos.

9 - Determinar que os elementos que participam nos grupos de tra-
balho temáticos referidos no número anterior não auferem qualquer 
remuneração ou abono decorrentes dessa participação, bem como que 
a constituição de tais grupos de trabalho não implica a assunção de 
qualquer encargo adicional.

10 - Determinar que a EMCE deve, em articulação com os membros 
do Governo responsáveis em razão das matérias, promover a avaliação 
das restantes medidas propostas no relatório da EMCE apresentado 
ao Governo, designadamente quanto à oportunidade e relevância da 
sua implementação, bem como ao respetivo impacto orçamental, pro-
pondo uma metodologia e um calendário de operacionalização para as 
medidas cuja inclusão no Programa Capitalizar seja posteriormente 
determinada pelo Governo.

11 - Estabelecer que cabe à EMCE proceder a trabalhos técnicos 
preparatórios, sob a forma de anteprojetos de diplomas, que habilitem 
o Governo a decidir sobre eventuais iniciativas legislativas, em articu-
lação com os membros do Governo responsáveis em razão das matérias 
e os respetivos serviços de apoio.

12 - Determinar que, até 30 de setembro de 2016, devem ser formu-
ladas propostas relativas às ações que visam implementar medidas do 
Programa Capitalizar com impacto orçamental no ano de 2017.

13 - Determinar que, sem prejuízo da sua entrega antecipada, até 
31 de dezembro de 2016, devem ser elaborados os anteprojetos de 
diplomas relativos às ações com natureza legislativa que visam imple-
mentar medidas do Programa Capitalizar e sem impacto orçamental 
no ano de 2017.

14 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia da 
sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 14 de julho de 2016. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ANEXO I
(a que se refere o n.º 3)

Áreas estratégicas de intervenção e objetivos do Programa 
Capitalizar

Áreas estratégicas de intervenção Objetivos

A. «Simplificação Administrativa e 
Enquadramento Sistémico».

1. Proporcionar ganhos de eficiência às empresas, através da redução dos custos de contexto:
1.1 Otimizar a procura e gestão de mecanismos associados à recapitalização empresarial, através da cen-

tralização de informação.
1.2 Simplificar procedimentos inerentes às obrigações declarativas e reduzir a burocracia.
2. Melhorar o enquadramento regulamentar existente com vista à otimização das soluções de recapitalização 

ao dispor das empresas e criar o enquadramento regulamentar necessário à potenciação de novos recursos 
com base na atual capacidade instalada.

B. «Fiscalidade». . . . . . . . . . . . . . . . 1. Melhorar o enquadramento fiscal dos processos de reestruturação empresarial, designadamente daqueles 
com natureza extrajudicial.

2. Incentivar a captação de poupança para investimento no capital de empresas portuguesas, particularmente 
de menor dimensão.

3. Aliviar a pressão fiscal sobre a tesouraria das empresas, designadamente quando tal possa ser feito sem 
perda de receita.

4. Melhorar o quadro fiscal existente no sentido de reforçar os incentivos ao financiamento das empresas 
portuguesas com recurso a capitais próprios e de robustecer a estrutura de balanço de empresas descapi-
talizadas, assegurando uma maior neutralidade fiscal relativamente ao tratamento de financiamento por 
dívida e por capitais próprios.

5. Otimizar a posição competitiva de Portugal relativamente à captação de poupança para alocação a inves-
timento empresarial e à atração de investimento estrangeiro, garantindo estabilidade fiscal.

6. Tornar o enquadramento fiscal mais favorável a processos de concentração de empresas.

C. «Reestruturação Empresarial». . . 1. Facilitar os mecanismos existentes de reestruturação do balanço das empresas económicas viáveis e de 
recuperação de créditos.

2. Fomentar a eficácia dos procedimentos de reestruturação de empresas, mediante revisão dos aspetos que 
a experiência demonstrou serem estrangulamentos.

3. Reforçar a infraestrutura judiciária de apoio aos processos de reestruturação empresarial e recuperação 
de créditos (Tribunais de Comércio, Administradores Judiciais, processo executivo e instrumentos de 
execução de garantias e do processo executivo).

4. Agilizar a atuação dos credores públicos (Autoridade Tributária e Aduaneira e Segurança Social), tornando-
-os participantes ativos dos processos de reestruturação empresarial.

5. Fomentar os mecanismos voluntários de reestruturação empresarial.
6. Reforçar os instrumentos financeiros disponíveis para capitalização de empresas viáveis em processos 

de reestruturação em curso ou na saída de processos bem -sucedidos, nomeadamente, ao nível do enqua-
dramento fiscal, com o objetivo de reestruturação célere dos balanços das empresas.

D. «Alavancagem de Financiamento e 
Investimento».

1. Estimular a diversificação das fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário.
2. Estimular a captação da poupança interna para o investimento.
3. Alargar a base de investidores, nomeadamente a investidores institucionais nacionais e a investidores 

estrangeiros.
4. Criar e reforçar instrumentos e veículos de capitalização e financiamento para as pequenas e médias 

empresas (PME) e Mid Cap.
5. Fomentar o acesso das empresas portuguesas aos instrumentos de financiamento e capitalização apoiados 

pelos fundos estruturais, designadamente pelo Portugal 2020 e por outros programas de financiamento 
geridos no âmbito da União Europeia.

6. Melhorar a eficácia e a eficiência dos instrumentos de capitalização existentes.

E. «Dinamização do Mercado de Ca-
pitais».

1. Lançamento de uma agenda/estratégia/roadmap para o mercado de capitais para fomentar a capacitação, 
a credibilidade e a visibilidade das PME e Mid Cap.

2. Permitir às empresas portuguesas a diversificação das suas fontes de financiamento, em particular através 
de instrumentos que promovam o acesso direto aos investidores.

3. Melhoria do contexto regulatório, nomeadamente prevendo a redução dos custos associados à presença 
no mercado de capitais e simplificação dos critérios de acesso e de manutenção.

4. Dinamizar o acesso ao mercado de capitais para PME e Mid Cap, em especial através de instrumentos 
de capital, fundos especializados de dívida corporativa ou instrumentos híbridos.
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ANEXO II
(a que se refere o n.º 4)

Medidas do Programa Capitalizar

Área estratégica
de intervenção N.º Descrição da medida

Medida
consta

do PNR (*)

Medida
consta

do Simplex+

Área(s)
setorial(ais)

competentes (**)
Prazo

de implementação

Simplificação Adminis-
trativa e Enquadra-
mento Sistémico.

1 Simplificar os procedimentos legais e regulatórios necessá-
rios para aumentos de capital. X  MJ 3T 2017

2 Disponibilizar informação agregada, no Portal do Cidadão e 
na página da IAPMEI — Agência para a Competitividade 
e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), sobre as soluções de 
financiamento e capitalização para pequenas e médias 
empresas (PME) e Mid Cap, com o propósito de comu-
nicar as suas condições e requisitos de uma forma mais 
transparente e acessível.

  MEcon 1T 2017

3 Dinamizar o mercado de transação e/ou de projetos de 
agregação de empresas, designadamente através de uma 
plataforma e do respetivo suporte técnico.

  MEcon 1T 2017

4 Disseminar o mecanismo de early warning desenvolvido 
pelo IAPMEI, I. P., nomeadamente pela integração dos 
dados que as empresas reportam à Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT) e Banco de Portugal.

X  MEcon 1T 2017

5 Dividir os procedimentos em lotes com vista a incrementar 
ou potenciar a participação das PME nos processos de 
contratação pública.

Divulgar a utilização de selos temporários interoperáveis, 
os quais podem ser utilizados em todas as plataformas de 
contratação pública pelos operadores económicos.

 X MPI 4T 2016

6 Eliminar o pedido de envio da Certidão de PME, sempre 
que este pedido tenha origem em qualquer organismo do 
setor público.

  MEcon 4T 2016

7 Reduzir para 75 dias o prazo máximo de resposta aos pedidos 
urgentes de informações vinculativas da AT, considerando 
tacitamente aceite o enquadramento jurídico -tributário 
proposto pelo contribuinte quando o pedido não seja res-
pondido naquele prazo.

  MF 3T 2017

8 Simplificar o preenchimento dos anexos A e I da Infor-
mação Empresarial Simplificada, eliminando cerca de 
metade do número de quadros e campos a preencher e 
pré -preenchendo uma parte significativa dos restantes 
campos com informação do SAF -T (Standard Audit File 
for Tax Purposes). Numa segunda fase, serão simplifica-
dos os restantes anexos.

X X MF 2T 2017

9 Eliminar as redundâncias ao nível da informação das co-
municações que têm de ser feitas nas admissões dos tra-
balhadores e concentração das obrigações declarativas 
sobre remunerações na Declaração de Remunerações à 
Segurança Social.

  MTSSS
Fase 1 (4T 

2017) e 
Fase 2 (4T 

2018)

10 Avaliar a possibilidade de alargamento do prazo de reporte 
das COPE — Comunicação de Operações e Posições com 
o Exterior e das COL — Comunicação de Operações de 
Liquidação ao Banco de Portugal para uma periodicidade 
trimestral em vez de mensal, assegurando o cumprimento 
das obrigações internacionais de reporte.

  MF 3T 2017

11 Simplificar o pedido de número de contribuinte para os não 
residentes, sempre que for acionada uma Convenção para 
Evitar a Dupla Tributação.

 MF 1T 2017

12 Elaborar um estudo de benchmarking internacional relati-
vamente à competitividade da captação de Investimento 
Direto Estrangeiro (IDE) entre os nossos principais «con-
correntes» nessa matéria.

  MNE 1T 2017

13 Reajustar o regime da Autorização de Residência para Ati-
vidade de Investimento (ARI), designadamente, com uma 
vertente direcionada para o investimento empresarial.

  MAI/MNE 1T 2017

14 Reforçar a dinamização dos programas Horizonte 2020 e do 
COSME, no segmento de PME e Mid Cap, com o objetivo 
do crescimento substancial do número de beneficiários.

  MEcon/MC-
TES/MPI 1T 2017
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21 Rever o regime de benefícios fiscais contratuais ao investi-
mento produtivo: alargar os benefícios fiscais para inves-
timentos acima de € 10 milhões, para captação de IDE.

X  MF/MNE 1T 2017

Reestruturação Empre-
sarial.

22 Aumentar as exigências quanto ao acordo para o início do 
Processo Especial de Revitalização (PER), exigindo -se 
que o acordo referido no artigo 17.º -C do Código da Insol-
vência e Recuperação de Empresas (CIRE) seja subscrito 
por credores que representem, pelo menos, 10 % dos 
créditos não subordinados.

X  MJ 1T 2017

23 Exigir que o requerimento de abertura do PER seja acom-
panhado de proposta de plano de revitalização e declara-
ção de Revisor Oficial de Contas ou de um Contabilista 
Certificado de que o devedor não se encontra em situação 
de insolvência.

X  MJ 1T 2017

24 Reservar o recurso ao PER a pessoas coletivas . . . . . . . . . X  MJ 1T 2017

25 Clarificar as providências de recuperação que podem ser 
efeito de um PER, designadamente dissipando dúvidas 
sobre a aplicação das medidas previstas no artigo 196.º 
do CIRE.

X  MJ 1T 2017

26 Dinamizar uma plataforma nacional de ativos empresariais 
em processo de insolvência, de utilização obrigatória, 
assegurando prioritariamente a alienação integral das 
unidades empresariais, para reutilização em tempo útil, 
evitando a degradação do seu valor.

X  MJ 1T 2017

27 Reforço da capacitação dos Administradores Judiciais (AJ) 
e introdução de medidas de promoção da celeridade e 
resolução processual nos processos de insolvência.

X  MJ 3T 2017

28 Rever o regime de nomeação de administradores pelos cre-
dores e, nos casos em que a distribuição dos processos 
seja efetuada por via aleatória, eliminar o imperativo 
de distribuição equitativa de processos, permitindo ao 
tribunal, em casos de especial complexidade ou dimensão 
e sem que haja proposta dos credores para a nomeação 
de um AJ, atribuir o processo a um AJ com comprovada 
capacidade para a sua condução.

X  MJ 1T 2017

29 Prever um sistema de tramitação eletrónica dos processos, 
através da introdução de novas soluções que permitam ga-
nhos de eficiência, como seja a introdução de uma certidão 
judicial eletrónica, bem como a admissão e credenciação 
e a realização de notificações aos AJ como utilizadores 
do Portal Citius.

X MJ 1T 2017

30 Reforçar os meios humanos e tecnológicos dos Tribunais 
de Comércio. Reforço da competência dos Tribunais de 
Comércio, com reajuste dos respetivos tribunais.

X MJ 4T 2017

31 Criar um ponto único de contacto da Segurança Social e da 
AT para a gestão articulada dos créditos públicos sobre 
empresas em situação económica difícil, em insolvência 
ou em insolvência iminente.

  MF/MTSSS 3T 2017

15 Definir os conceitos de Small Mid Cap e de Mid Cap. . . .   MEcon 4T 2016

16 Conta -corrente: possibilitar a compensação de créditos entre 
os contribuintes e o Estado nos casos em que este último 
é devedor dos contribuintes. 

X MF 2T 2017

Fiscalidade . . . . . . . . . 17 Alterar a legislação vigente no sentido de assegurar que 
efetivamente a garantia prestada no âmbito de um pro-
cesso de execução fiscal caduca logo que obtida decisão 
favorável em primeira instância.

  MF/MTSSS 3T 2017

18 Criar incentivos ao financiamento através de capitais pró-
prios, designadamente na conversão de suprimentos em 
capital ou quase capital, alargando o âmbito de aplicação 
do regime de remuneração convencional do capital social, 
caminhando no sentido de maior neutralidade no trata-
mento fiscal das duas formas de financiamento.

X  MF 1T 2017

19 Reforçar o número de acordos internacionais para evitar a 
dupla tributação e sua efetiva implementação e entrada 
em funcionamento.

  MF/MNE Em curso

20 Rever o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento: alargar 
o crédito fiscal para investimentos acima de € 5 milhões 
e desburocratizar a concessão de crédito fiscal automá-
tico.

X  MF/MNE 1T 2017

Área estratégica
de intervenção N.º Descrição da medida

Medida
consta

do PNR (*)

Medida
consta

do Simplex+

Área(s)
setorial(ais)

competentes (**)
Prazo

de implementação
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32 Flexibilizar as alternativas de reestruturação de créditos da 
Segurança Social e da AT, designadamente no sentido 
de prever a possibilidade de aceitação de planos pres-
tacionais para o pagamento de dívidas de empresas em 
recuperação com prazos de pagamento mais longos, pe-
ríodo de carência, perdão de juros e dispensa de garantia, 
considerando a situação concreta do devedor, a respetiva 
viabilidade económica e a posição global da totalidade 
dos credores.

X  MF/MTSSS 3T 2017

33 Criar um regime jurídico de reestruturação extrajudicial de 
passivos empresariais, a partir da avaliação de potenciais 
melhorias no âmbito do PER e Sistema de Recuperação 
de Empresas por Via Extrajudicial.

X  
MJ/MF/
MEcon/
MTSSS

3T 2017

Área estratégica
de intervenção N.º Descrição da medida

Medida
consta

do PNR (*)

Medida
consta

do Simplex+

Área(s)
setorial(ais)

competentes (**)
Prazo

de implementação

34 Promover iniciativas com conteúdo formativo adequado 
para a sensibilização e conhecimento dos mecanismos 
de alerta de insuficiência de capitais próprios, bem como 
dos instrumentos de financiamento e de reestruturação 
empresarial existentes.

X  MEcon 4T 2016

35 Reavaliar a figura do mediador de crédito e respetivas atri-
buições, com vista a assegurar uma maior eficácia e cre-
dibilidade no exercício da sua função de mediação entre 
credores e devedores, designadamente através do reforço 
de recursos humanos especializados, bem como de meios 
materiais e técnicos disponíveis à sua atividade.   

MEcon/MF/
MTSSS 2T 2017

36 Avaliar a possibilidade de criação de fundos de investi-
mento com recursos públicos disponíveis para investir 
em empresas em situação económica difícil, com even-
tual participação de entidades privadas e com estruturas 
de capital estratificadas para atrair diferentes classes de 
investidores, que possa incentivar a consolidação em-
presarial e o reforço da capacidade de gestão. Assegurar 
concorrência para a gestão desses fundos.

  MEcon 1T 2017

37 Avaliar a criação de uma linha de financiamento público a 
empresas que tenham passado por processos de reestrutu-
ração empresarial, para que estas tenham acesso à liquidez 
necessária ao funcionamento da sua atividade.

  MEcon/MF 1T 2017

38 Conceber e implementar instrumentos financeiros vocacio-
nados para a reestruturação e relançamento de empresas 
viáveis e com potencial de expansão, tendo em conta as 
«Orientações relativas aos auxílios de emergência e a 
reestruturação», aprovadas pela Comissão Europeia (CE) 
em 2014 e a vigorar até 2020.

X  MEcon 3T 2017

Alavancagem de Finan-
ciamento e Investi-
mento.

39 Criar um fundo de capitais públicos para coinvestimento 
com investidores privados em operações que concorram 
para a regeneração do tecido empresarial, nomeadamente 
operações de sucessão e de consolidação.

  MEcon/MF 1T 2017

40 Criar e lançar emissões de certificados de curto prazo e de 
instrumentos de agregação de valores mobiliários para 
PME e Mid Cap, bem como proceder à regulamentação 
dos mesmos de forma que possam ser passíveis de receber 
investimentos de fundos de investimento.

X  MF/MEcon 1T 2017

41 Dinamizar um programa de acesso das empresas portuguesas 
às oportunidades de negócio das instituições multilaterais 
e designação de uma entidade responsável pela coorde-
nação de um plano político e operacional.

  MEcon/MNE 1T 2017

42 Estimular a utilização e disseminação de obrigações parti-
cipantes/mezzanine financing.   MEcon 2T 2017

43 Promoção de operações de titularização de créditos de PME 
e Mid Cap através da prestação de garantias às carteiras 
de crédito.

X  MEcon 2T 2017

44 Valorizar a rede de beneficiários de ARI para a captação 
de investimento empresarial. Devem ser desenvolvidas 
ações para estimular os atuais beneficiários das ARI a 
reforçar o seu investimento/envolvimento em Portugal, 
especialmente na vertente empresarial.

  MEcon/MNE 1T 2017

45 Trabalhar intensivamente mercados específicos de capta-
ção de IDE de reconhecido potencial e ainda com pouco 
retorno para Portugal.

  MNE Em curso

46 Valorizar a rede de grandes empresas estrangeiras já a operar 
em Portugal.   MEcon/MNE Em curso
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Área estratégica
de intervenção N.º Descrição da medida

Medida
consta

do PNR (*)

Medida
consta

do Simplex+

Área(s)
setorial(ais)

competentes (**)
Prazo

de implementação

47 Identificar e atrair os grandes empresários da Diáspora, 
promovendo -se a definição de um plano de atividades 
político e operacional, no âmbito da diplomacia econó-
mica.

  MNE Em curso

48 Reforçar a política de hubs internacionais da Portugal Ven-
tures (PV) com o objetivo de aproximar empresas de base 
tecnológica dos melhores ecossistemas mundiais para a 
captação de investimento.

  MEcon /MNE 4T 2016

49 Promover a articulação entre empresas nacionais e inves-
tidores estrangeiros no âmbito do Web Summit (Lisboa, 
novembro de 2016).

  MEcon/MNE 4T 2016

50 Constituir novos instrumentos ou veículos financeiros:
— Linha de financiamento com garantia mútua;
— Fundos de Capital de Risco (FCR) e Business Angels;
— Fundos de capital reversível;
— Angariação de financiamento através do European 

Fund for Strategic Investment.

  MEcon/MPI Em curso

51 Priorizar as propostas de FCR que sejam geridas por en-
tidades gestoras inseridas em cadeias de financiamento 
internacional e/ou com comprovado sucesso de interna-
cionalização das empresas sob a sua gestão.

  MEcon/MNE Em curso

52 Obter financiamento por grosso junto de instituições mul-
tilaterais, através da IFD — Instituição Financeira de 
Desenvolvimento S. A. (IFD), para refinanciar o sistema 
financeiro nacional.

  MF/MEcon 4T 2016

53 Configurar a IFD como European Development Financial 
Institution (EDFI).   MF/MEcon 4T 2016

54 Avaliar a hipótese de alargamento da base de capital da IFD 
com a integração de EDFI.   MF/MEcon 1T 2017

55 Captar o financiamento disponível para Portugal no âmbito 
dos programas COSME e Horizonte 2020.   MEcon/MPI/

MCTES 2T 2017

56 Reforçar a intervenção da Portugal Ventures (PV) nos setores 
da indústria e do turismo, suprimindo, nomeadamente, as 
lacunas deixadas pela integração das sociedades públicas 
de capital de risco, AICEP Capital Global — Sociedade de 
Capital de Risco, S. A., e Turismo Capital na PV.

  MEcon/MNE 1T 2017

57 Avaliar a atividade da SOFID — Sociedade para o Finan-
ciamento do Desenvolvimento e da exequibilidade do seu 
desenvolvimento autónomo.

  MF/MNE Em curso

Dinamização do Mer-
cado de Capitais.

58 Lançar um programa de capacitação de empresas, que fo-
mente a interação das empresas com novas comunidades 
de stakeholders, inspirado nas experiências internacionais.

  MEcon 3T 2016

59 Adequar e simplificar as obrigações de informação e publi-
citação para a participação no mercado, no respeito pelo 
enquadramento aplicável em matéria de legislação da 
União Europeia (UE).

X  MF 1T 2017

60 Uniformizar a informação contida nos prospetos de acesso 
ao mercado de capitais, reduzindo desta forma os custos 
associados, tendo em conta a negociação da nova legis-
lação da UE que se encontra em curso.

X  MF 4T 2017

61 Promover a participação no mercado de intermediários fi-
nanceiros especializados em PME e Mid Cap. X  MF 1T 2017

62 Incentivar a introdução de novos instrumentos de financia-
mento ao investimento de empresas de menor dimensão. X  MF/MEcon 1T 2017

63 Apresentar casos de sucesso que revelem exemplos diferen-
ciadores de financiamento ou captação de investimento.   MEcon 4T 2016

64 Conferir maior visibilidade às empresas PME Excelência/ 
PME Líder, nomeadamente através da disponibilização 
de bases de dados e do desenvolvimento de uma app de 
apresentação do perfil da empresa.

  MEcon 4T 2016

(*) PNR — Programa Nacional de Reformas.
(**) MAI — Ministra da Administração Interna; MCTES — Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; MEcon — Ministro da Economia; MF — Ministro das Finanças; 

MJ — Ministra da Justiça; MNE — Ministro dos Negócios Estrangeiros; MPI — Ministro do Planeamento e das Infraestruturas; MPMA — Ministra da Presidência e da Modernização 
Administrativa e MTSSS — Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
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LEI N.º 6/2018, DE 22 DE FEVEREIRO

Estatuto do mediador de recuperação de empresas

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Objeto

A presente lei estabelece o estatuto do mediador de recuperação 
de empresas.

ARTIGO 2.º
Mediador de recuperação de empresas

O mediador de recuperação de empresas, adiante designado como 
mediador, é a pessoa incumbida de prestar assistência a uma empresa 
devedora que, de acordo com o previsto no Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 53/2004, de 18 de março, se encontre em situação económica difícil 
ou em situação de insolvência, nomeadamente em negociações com os 
seus credores com vista a alcançar um acordo extrajudicial de reestru-
turação para a sua recuperação.
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CAPÍTULO II
Acesso à atividade

ARTIGO 3.º
Habilitação

1 - Podem ser mediadores as pessoas que, cumulativamente:
a) Tenham uma licenciatura e experiência profissional adequada 

ao exercício da atividade;
b) Frequentem com aproveitamento ação de formação em mediação 

de recuperação de empresas, nos termos a definir por portaria 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e 
da economia, ministrada por entidade certificada pela Direção-
-Geral da Política de Justiça (DGPJ);

c) Não se encontrem em nenhuma situação de incompatibilidade 
para o exercício da atividade;

d) Sejam pessoas idóneas para o exercício da atividade de mediador.
2 - Para os efeitos da alínea a) do número anterior, considera-se 

adequada a experiência profissional com um mínimo de 10 anos em 
funções de administração ou direção ou gestão de empresas, auditoria 
económico-financeira ou reestruturação de créditos.

3 - Podem ainda ser mediadores os administradores judiciais e os 
revisores oficiais de contas que para o efeito se inscrevam no IAPMEI 
- Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), e 
que frequentem com aproveitamento ação de formação em mediação 
de recuperação de empresas ministrada por entidade certificada pela 
DGPJ.

4 - A DGPJ informa o serviço central competente do ministério 
responsável pela área de formação profissional do ato de certificação, 
para efeitos de divulgação de uma lista geral de entidades formadoras 
certificadas, nos termos da Portaria n.º 208/2013, de 26 de junho.

ARTIGO 4.º
Incompatibilidades, impedimentos e suspeições

1 - Os mediadores estão sujeitos às regras gerais sobre incompatibi-
lidades aplicáveis aos titulares de órgãos sociais da empresa devedora.
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2 - O mediador não pode ser nomeado para mediar negociações em 
que esteja envolvida empresa relativamente à qual haja desempenhado 
funções nos respetivos órgãos sociais nos três anos anteriores à no-
meação ou tenha sido nomeado e exercido efetivamente as funções de 
administrador de insolvência ou de administrador judicial provisório.

3 - O mediador não pode ser nomeado para mediar negociações em 
que esteja envolvida empresa de que seja titular, ou o seu cônjuge, 
parentes ou afins até ao 2.º grau da linha reta ou colateral, ou de que 
seja titular pessoa coletiva em que estes detenham, direta ou indire-
tamente, participações sociais qualificadas.

4 - O mediador não pode, sem que hajam decorrido três anos após a 
cessação do exercício das funções de mediação, por si ou por interposta 
pessoa:

a) Ser membro de órgãos sociais ou dirigente de empresas que 
hajam estado envolvidas em processos de recuperação ou rees-
truturação em que aquele tenha exercido as suas funções;

b) Desempenhar nessas empresas alguma outra função, quer ao 
abrigo de um contrato de trabalho, quer a título de prestação de 
serviços;

c) Ser nomeado administrador judicial provisório em processo 
especial de revitalização ou administrador de insolvência em 
processo de insolvência, nos quais seja devedora a empresa que 
o mediador tenha assistido no exercício das funções previstas na 
presente lei.

5 - Pode ser nomeado um mesmo mediador para o exercício das 
respetivas funções em sociedades que se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo, exceto quando o IAPMEI, I. P., considere que tal 
nomeação não é adequada à salvaguarda dos interesses das sociedades 
ou quando daí resulte ou se configure situação de incompatibilidade, 
impedimento ou suspeição.

ARTIGO 5.º
Idoneidade

1 - Cada candidato a mediador deve emitir, aquando da sua candida-
tura ao exercício da atividade, declaração escrita, dirigida ao IAPMEI, 
I. P., atestando que dispõe da aptidão necessária para o exercício da 
mesma, e que conduz a sua vida pessoal e profissional de forma idónea.
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2 - Na avaliação da idoneidade, o IAPMEI, I. P., deve ter em conta 
o modo como a pessoa gere habitualmente os negócios, profissionais ou 
pessoais, ou exerce a profissão, em especial nos aspetos que revelem 
a sua capacidade para decidir de forma ponderada e criteriosa, ou a 
sua tendência para cumprir pontualmente as suas obrigações ou para 
ter comportamentos compatíveis com a preservação da confiança de 
terceiros, tomando em consideração todas as circunstâncias que per-
mitam avaliar o comportamento profissional para as funções em causa.

3 - A apreciação da idoneidade é efetuada pelo IAPMEI, I. P., com 
base em critérios de natureza objetiva, tomando por base informação 
tanto quanto possível completa sobre as funções passadas do inte-
ressado como profissional, as características mais salientes do seu 
comportamento e o contexto em que as suas decisões foram tomadas.

4 - Na apreciação a que se referem os números anteriores, o IAPMEI, 
I. P., deve ter em consideração, à luz das finalidades preventivas do 
presente artigo, pelo menos, as seguintes circunstâncias, consoante a 
sua gravidade:

a) Indícios de que o candidato não agiu de forma transparente 
ou cooperante nas suas relações com quaisquer autoridades 
judiciais, de supervisão ou regulação, ordens profissionais ou 
organismos com funções análogas;

b) Recusa, revogação, cancelamento ou cessação de registo, auto-
rização, admissão ou licença para o exercício de uma atividade 
comercial, empresarial ou profissional, por autoridade de super-
visão, ordem profissional ou organismo com funções análogas, 
ou destituição do exercício de um cargo por entidade pública;

c) As razões que motivaram um despedimento, a cessação de um 
vínculo ou a destituição de um cargo que exija uma especial 
relação de confiança;

d) Proibição, por autoridade judicial, autoridade de supervisão, 
ou organismo com funções análogas, de agir na qualidade de 
administrador ou gerente de uma sociedade civil ou comercial 
ou de nela desempenhar funções;

e) Infrações de regras disciplinares, deontológicas ou de conduta 
profissional, no âmbito de atividades profissionais reguladas;

f) Os resultados obtidos, do ponto de vista financeiro ou empresarial, 
por entidades geridas pela pessoa em causa ou em que esta tenha 
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sido ou seja titular de uma participação que lhe confira poderes de 
controlo dessa entidade, tendo especialmente em conta quaisquer 
processos de recuperação, insolvência ou liquidação, e a forma 
como contribuiu para a situação que conduziu a tais processos;

g) A insolvência, declarada por sentença nacional ou estrangeira, 
transitada em julgado, nos últimos 15 anos, da pessoa interes-
sada ou de empresa por si dominada ou de que tenha sido admi-
nistrador, diretor ou gerente, de direito ou de facto, ou membro 
do órgão de fiscalização;

h) Condenação, com trânsito em julgado, no país ou no estrangeiro, 
por crime de furto, roubo, burla, burla informática e nas comu-
nicações, extorsão, abuso de confiança, recetação, infidelidade, 
falsificação, falsas declarações, insolvência dolosa, frustração 
de créditos, insolvência negligente, favorecimento de credores, 
emissão de cheques sem provisão, abuso de cartão de garantia 
ou de crédito, apropriação ilegítima de bens do sector público 
ou cooperativo, administração danosa em unidade económica do 
sector público ou cooperativo, usura, suborno, corrupção, tráfico 
de influência, peculato, receção não autorizada de depósitos ou 
outros fundos reembolsáveis, prática ilícita de atos ou operações 
inerentes à atividade seguradora ou dos fundos de pensões, frau-
de fiscal ou outro crime tributário, branqueamento de capitais ou 
crime previsto no Código das Sociedades Comerciais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, ou no Código dos 
Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 
de novembro;

i) Factos praticados na qualidade de administrador, diretor ou 
gerente de qualquer sociedade comercial que tenham determi-
nado a condenação por danos causados à sociedade, a sócios, a 
credores sociais ou a terceiros;

j) Ações cíveis, processos administrativos ou processos criminais, 
bem como quaisquer outras circunstâncias que, atento o caso 
concreto, possam ter um impacto significativo sobre a idoneidade 
da pessoa em causa.

5 - No seu juízo valorativo, o IAPMEI, I. P., deve ter em consideração, 
à luz das finalidades preventivas do presente artigo, toda e qualquer cir-
cunstância cujo conhecimento lhe seja legalmente acessível e que, pela 
gravidade, frequência ou quaisquer outras características atendíveis, 
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permitam fundar um juízo de prognose sobre as garantias que a pes-
soa em causa oferece em relação a uma atividade de mediação idónea.

6 - A condenação, ainda que definitiva, por factos ilícitos de natureza 
criminal, contraordenacional ou outra não tem como efeito necessário 
a perda de idoneidade para o exercício de funções de mediador de 
recuperação de empresas, devendo a sua relevância ser ponderada, 
entre outros fatores, em função da natureza do ilícito cometido e da 
sua conexão com a atividade de mediação, do seu caráter ocasional ou 
reiterado e do nível de envolvimento pessoal da pessoa interessada, do 
benefício obtido por esta ou por pessoas com ela diretamente relacio-
nadas, do prejuízo causado a instituições, aos seus clientes, aos seus 
credores ou a terceiros.

ARTIGO 6.º
Listas oficiais de mediadores

1 - As listas oficiais de mediadores, uma por cada Centro de Apoio 
Empresarial, são públicas e disponibilizadas de forma permanente no 
sítio eletrónico do IAPMEI, I. P., e contêm o nome, o domicílio profissio-
nal, o endereço de correio eletrónico e o telefone profissional das pessoas 
habilitadas a exercer tal atividade na respetiva área de jurisdição.

2 - Se o mediador for sócio de sociedade de auditoria, consultoria 
ou outra pessoa coletiva, a lista deve conter, para além dos elementos 
referidos no número anterior, a referência àquela qualidade e a iden-
tificação da respetiva sociedade.

3 - A manutenção e atualização das listas oficiais de mediadores 
cabe ao IAPMEI, I. P.

4 - A inscrição nas listas oficiais não investe os inscritos na quali-
dade de agente, nem garante o pagamento de qualquer remuneração 
por parte do IAPMEI, I. P., ou de qualquer outra entidade pública, com 
exceção do previsto no n.º 5 do artigo 22.º

ARTIGO 7.º
Pedido de inscrição na lista de mediadores

1 - A inscrição na lista de mediadores é solicitada ao IAPMEI, I. 
P., preferencialmente por meios eletrónicos, mediante requerimento 
acompanhado dos seguintes elementos:
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a) Curriculum vitae;
b) Certificado de habilitações académicas;
c) Certificado do registo criminal;
d) Declaração sobre o exercício de qualquer outra atividade remu-

nerada e sobre a inexistência de qualquer das situações de incompati-
bilidade previstas na presente lei;

e) Declaração de idoneidade;
f) Certificado de aproveitamento em ação de formação em mediação 

de recuperação de empresas ministrada por entidade certificada para 
o efeito;

g) Documento em que o interessado identifica as listas de mediadores 
que pretende integrar;

h) Qualquer outro documento que o candidato considere relevante 
para instruir a sua candidatura.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o IAPMEI, I. P., 
pode, excecionalmente, solicitar ao interessado qualquer outro docu-
mento que repute como necessário para prova dos factos declarados.

3 - No caso dos administradores judiciais e dos revisores oficiais de 
contas, a sua inscrição como mediador depende de requerimento dirigido 
ao IAPMEI, I. P., acompanhado de comprovativo da sua qualidade de 
administrador judicial ou de revisor oficial de contas apto ao exercício 
dessas funções e dos elementos referidos nas alíneas d), f) e g) do n.º 1.

4 - Os interessados são dispensados da apresentação dos elementos 
instrutórios previstos no números anteriores, quando estes estejam 
em posse de qualquer autoridade administrativa pública nacional, 
devendo para o efeito indicar os dados necessários para a obtenção dos 
elementos instrutórios em questão e dar o seu consentimento para que 
o IAPMEI, I. P., proceda à respetiva obtenção, nos termos da alínea 
d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e do artigo 
28.º-A do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio.

5 - Os mediadores devem manter atualizada a informação que, no 
momento da sua candidatura, seja prestada ao IAPMEI, I. P.

6 - A DGPJ é a autoridade competente para o reconhecimento das 
qualificações profissionais adquiridas fora do território nacional, por 
cidadãos da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, nos ter-
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mos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pelas Leis n.ºs 41/2012, 
de 28 de agosto, 25/2014, de 2 de maio, e 26/2017, de 30 de maio.

7 - Verificadas as condições para o exercício da atividade de mediador 
de recuperação de empresas previstas na presente lei, os prestadores 
de serviços legalmente estabelecidos noutro Estado-Membro da União 
Europeia ou do Espaço Económico Europeu podem exercer a atividade 
em Portugal, tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 
26 de julho.

ARTIGO 8.º
Formação em mediação de recuperação de empresas

1 - Os mediadores devem fazer prova de aproveitamento em ação 
de formação em mediação de recuperação de empresas ministrada por 
entidade certificada para o efeito pela DGPJ.

2 - A duração da ação de formação prevista no número anterior é 
estabelecida em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da justiça e da economia.

3 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da justiça e da 
economia fixam, por portaria, os requisitos a preencher pelas entidades 
que pretendam certificar-se para ministrar as ações de formação refe-
ridas no número anterior, incluindo, entre outras, as competências dos 
formadores, os módulos de formação, que devem incluir necessariamen-
te elementos de mediação e de direito da insolvência e das sociedades 
comerciais, e o método de avaliação.

ARTIGO 9.º
Processo de inscrição na lista de mediadores

1 - O IAPMEI, I. P., delibera sobre o requerimento de inscrição nas 
listas oficiais de mediadores no prazo de 30 dias a contar da respetiva 
apresentação.

2 - O prazo referido no número anterior suspende-se em caso de 
solicitação de informações ao candidato ou de regularização do reque-
rimento.

3 - Cada candidato pode requerer, livremente e sem qualquer limi-
tação, a sua inscrição em mais do que uma lista oficial, havendo uma 
lista por cada Centro de Apoio Empresarial.
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4 - A inscrição deve ser renovada no termo do prazo de cinco anos a 
contar da respetiva inscrição, sob pena de caducidade.

5 - O pedido de renovação da inscrição deve ser acompanhado dos 
elementos referidos no n.º 1 do artigo 7.º e, na decisão sobre a renovação, 
o IAPMEI, I. P., pondera, além das circunstâncias referidas nesse artigo, 
os elementos de informação de que disponha sobre o desempenho como 
mediador nos períodos anteriores, podendo recusar a renovação com 
fundamento, designadamente, no número de recusas de nomeação, salvo 
nos casos de recusas com os fundamentos previstos no n.º 3 do artigo 
13.º, no número de processos de recuperação concluídos pelo mediador 
e no tempo médio da sua intervenção, bem como outros elementos que 
considere relevantes.

ARTIGO 10.º
Suspensão do exercício de funções

1 - O mediador pode suspender o exercício da sua atividade pelo 
período máximo de dois anos, mediante requerimento dirigido ao IA-
PMEI, I. P., onde identifique, se for caso disso, os processos em que 
esteja envolvido e os respetivos intervenientes.

2 - Sendo deferido o pedido de suspensão, o mediador deve comu-
nicar tal deferimento às entidades envolvidas nos processos em que 
se encontra a exercer funções, para que se proceda à sua substituição.

3 - O mediador substituído deve prestar toda a colaboração neces-
sária que seja solicitada pelos mediadores que o substituam.

ARTIGO 11.º
Escusa e substituição

1 - O mediador pode, a todo o tempo, pedir escusa de um processo 
para o qual tenha sido nomeado, em caso de grave e temporária im-
possibilidade de exercício de funções ou da verificação subsequente de 
qualquer situação de impedimento ou incompatibilidade previstas na 
presente lei.

2 - O pedido de escusa é apreciado pelo IAPMEI, I. P.
3 - O mediador substituído deve prestar toda a colaboração neces-

sária que seja solicitada pelos mediadores que o substituam.
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ARTIGO 12.º
Acompanhamento, fiscalização e disciplina da atividade

Compete ao IAPMEI, I. P., proceder ao acompanhamento, fiscali-
zação e disciplina da atividade dos mediadores, incluindo proceder à 
respetiva nomeação e destituição.

ARTIGO 13.º
Deveres

1 - Os mediadores, no exercício das suas funções, devem atuar com 
independência e isenção, estando-lhes vedada a prática de quaisquer 
atos que, para seu benefício ou de terceiros, possam pôr em crise a 
recuperação da empresa e a satisfação dos interesses dos respetivos 
credores em cada um dos processos que lhes sejam confiados.

2 - Os mediadores só devem aceitar as nomeações efetuadas pelo 
IAPMEI, I. P., caso disponham do tempo e dos meios necessários para 
o efetivo acompanhamento dos processos em que são nomeados.

3 - Os mediadores têm o dever de comunicar ao IAPMEI, I. P., no 
prazo de cinco dias, a recusa de aceitação de qualquer nomeação sem-
pre que considerem não dispor do tempo adequado em razão de outros 
processos de mediação em que estejam envolvidos, ou com fundamento 
na inexistência de meios, tendo em conta as caraterísticas da empresa, 
ou no facto de se encontrarem em alguma das situações de impedimento 
ou de incompatibilidade previstos na presente lei.

4 - Os mediadores devem contratar seguro de responsabilidade civil 
que cubra o risco inerente ao exercício das suas funções, salvo se o risco 
estiver coberto por seguro, garantia ou instrumento equivalente subs-
crito ou prestado no Estado-Membro onde se encontrem estabelecidos, 
sendo o montante do risco coberto definido em portaria dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da economia, e 
devem remeter ao IAPMEI, I. P., cópias das respetivas apólices, bem 
como comprovativos da sua renovação.

5 - Os mediadores estão sujeitos ao pagamento das taxas devidas 
ao IAPMEI, I. P., a fixar por decreto-lei.

6 - Os mediadores devem frequentar as ações de formação contínua 
definidas pelo IAPMEI, I. P., competindo a este estabelecer os protocolos 
que julgue necessários para esse efeito, designadamente com universi-
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dades e centros de formação profissional legalmente reconhecidos pelo 
IAPMEI, I. P., e pela DGPJ.

7 - Os mediadores devem fornecer a informação necessária que 
possibilite a avaliação do seu desempenho, nos termos definidos pelo 
IAPMEI, I. P.

CAPÍTULO III
Atividade dos mediadores

ARTIGO 14.º
Nomeação

1 - Apenas podem ser nomeados mediadores para prestar assistência 
a um determinado devedor aqueles que constem das listas oficiais de 
mediadores.

2 - O devedor interessado na intervenção de mediador deve apresen-
tar requerimento nesse sentido ao IAPMEI, I. P., segundo formulário 
constante do sítio eletrónico do IAPMEI, I. P., acompanhado da infor-
mação empresarial simplificada dos últimos três anos.

3 - O IAPMEI, I. P., deve proceder à nomeação do mediador no prazo 
de cinco dias a contar da receção do pedido.

4 - A nomeação recai em mediador inscrito na lista oficial do Centro 
de Apoio Empresarial da área da sede da empresa que requeira a no-
meação, por ordem sequencial da lista, voltando a nomear-se o primeiro 
da lista quando todos os anteriores hajam sido nomeados.

5 - O mediador que recuse a nomeação não pode voltar a ser no-
meado até que a ordem de nomeação volte à sua posição na lista, salvo 
quando a recusa se haja fundamentado na justificação referida no n.º 
3 do artigo anterior.

6 - Quando, em função dos elementos do requerimento, se constate 
que a empresa é de grande dimensão, que se encontra em relação de 
domínio ou de grupo com outras empresas que igualmente solicitaram 
a nomeação de um mediador, que o processo compreende um número 
elevado de credores ou que a respetiva atividade ou estrutura do passivo 
é de especial complexidade, o IAPMEI, I. P., pode, com observância do 
disposto no n.º 5 do artigo 4.º, designar um mediador que considere deter 
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a experiência e meios adequados, de entre aqueles que se seguem na 
ordem da lista, mas não necessariamente aquele que imediatamente 
se segue.

7 - Nos casos referidos no número anterior, as nomeações sub-
sequentes voltam a seguir a ordem anterior, sendo o mediador que 
foi nomeado nos termos desse número preterido na respetiva ordem 
sequencial de nomeação.

ARTIGO 15.º
Exercício de funções no contexto do Processo Especial de 

Revitalização

Por indicação do devedor, o mediador que haja participado na ela-
boração de uma proposta de plano de reestruturação pode assistir o 
devedor nas negociações previstas no n.º 9 do artigo 17.º-D do CIRE 
a realizar no processo especial de revitalização que seja iniciado por 
requerimento desse devedor.

ARTIGO 16.º
Princípio da voluntariedade

1 - A intervenção do mediador é facultativa.
2 - Até ao início da negociação com os credores, o devedor pode fazer 

cessar em qualquer momento a intervenção do mediador, mediante 
comunicação ao mediador, da qual faz chegar cópia ao IAPMEI, I. P., 
preferencialmente por meios eletrónicos.

3 - Após a assinatura do protocolo de negociação previsto no Regi-
me Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), a cessação da 
intervenção do mediador depende do consentimento de credores que 
sejam parte no protocolo de negociação e que representem a maioria 
dos créditos aí representados.

ARTIGO 17.º
Deveres de comunicação

O mediador tem o dever de comunicar ao IAPMEI, I. P., preferen-
cialmente por meios eletrónicos, o encerramento do processo para o 
qual tenha sido nomeado, indicando o respetivo motivo.
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ARTIGO 18.º
Competências

Cabe ao mediador analisar a situação económico-financeira do 
devedor, aferir conjuntamente com o devedor as suas perspetivas de 
recuperação, auxiliar o devedor na elaboração de uma proposta de 
acordo de reestruturação e nas negociações a estabelecer com os seus 
credores relativas à mesma.

ARTIGO 19.º
Dever de sigilo

1 - O mediador deve manter sob sigilo todas as informações que lhe 
sejam facultadas pelo devedor, delas não podendo fazer uso em proveito 
próprio ou de outrem.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, após a assinatura 
do protocolo de negociação previsto no RERE, o mediador tem o dever 
de assegurar que todos os credores que participam na negociação têm 
acesso equitativo a todas as informações relevantes para o bom an-
damento do processo de negociação, nomeadamente as que permitam 
realizar o diagnóstico da situação económico-financeira do devedor e 
aferir as suas perspetivas de recuperação.

ARTIGO 20.º
Princípio da igualdade e da imparcialidade

1 - Os credores devem ser tratados de forma equitativa durante 
todo o procedimento de negociação, cabendo ao mediador gerir o proce-
dimento de forma a garantir o equilíbrio e a transparência do mesmo.

2 - O mediador deve agir com o devedor e os credores de forma 
imparcial durante toda a negociação.

ARTIGO 21.º
Atos vedados

No decurso do exercício das funções de mediador e nos três anos 
seguintes à cessação dessas funções, o mediador não pode praticar os 
atos e as atividades seguintes:
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a) Intermediação em negócios realizados entre o devedor e credores 
ou entre os credores do devedor, ou entre entidades em relação 
de domínio ou de grupo ou de simples participação com o devedor 
ou com algum dos seus credores;

b) Assessoria ao devedor, a qualquer dos credores do devedor e 
a entidades em relação de domínio ou de grupo ou de simples 
participação com o devedor ou com algum dos seus credores.

CAPÍTULO IV
Remuneração e pagamento do mediador

ARTIGO 22.º
Remuneração

1 - O mediador tem direito a ser remunerado pelo exercício das 
funções que lhe são cometidas, bem como ao reembolso das despesas 
necessárias ao cumprimento das mesmas, nos termos a ser fixados em 
decreto-lei.

2 - A remuneração do mediador deve compreender uma componente 
base e uma componente a pagar em caso de conclusão de um acordo 
de reestruturação.

3 - O pagamento da componente base da remuneração deve efetuar-
-se em três prestações, sendo a primeira após a nomeação, a segunda 
após a elaboração do plano de recuperação e a terceira após o encerra-
mento do processo de negociação com os credores.

4 - O pagamento da segunda componente deve ocorrer apenas em 
caso de celebração de um acordo com os credores.

5 - São encargo da empresa a remuneração do mediador e o reem-
bolso das despesas necessárias ao exercício da sua função, exceto se o 
acordo de reestruturação alcançado entre o devedor e os seus credores 
dispuser diversamente, caso em que prevalece o estabelecido no acor-
do, constituindo a primeira prestação da componente base encargo do 
IAPMEI, I. P.
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CAPÍTULO V
Disposições complementares e finais

ARTIGO 23.º
Competências sancionatórias

1 - Compete ao IAPMEI, I. P., instruir os processos de contraor-
denação relativos ao exercício de funções dos mediadores e aplicar as 
respetivas sanções.

2 - Aos processos de contraordenação instaurados contra mediador 
aplica-se, subsidiariamente, o regime geral do ilícito de mera ordenação 
social, constante do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, alterado 
pelos Decretos-Leis n.ºs 356/89, de 17 de outubro, 244/95, de 14 de 
setembro, e 323/2001, de 17 de dezembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 
24 de dezembro.

ARTIGO 24.º
Sanções

1 - O IAPMEI, I. P., pode, por deliberação fundamentada:
a) Suspender preventivamente o mediador contra o qual tenha sido 

instaurado processo contraordenacional, até à decisão dos refe-
ridos processos, a fim de prevenir a ocorrência de factos ilícitos;

b) Remover provisoriamente o mediador da lista de mediadores ou 
destituí-lo de intervir em qualquer processo para o qual esteja 
nomeado;

c) Admoestar, por escrito, o mediador que tenha violado de forma 
leve os deveres profissionais a que está adstrito nos termos da 
presente lei.

2 - A aplicação de qualquer das sanções previstas no número ante-
rior é sempre precedida de audiência do interessado, estando os prazos 
do procedimento sujeitos ao estabelecido no capítulo v do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro.

3 - A aplicação de sanções ao abrigo da presente lei não obsta à ado-
ção de medidas provisórias, nos termos dos artigos 89.º e 90.º do CPA.
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4 - A empresa e os seus credores podem comunicar ao IAPMEI, I. 
P., a violação por parte destes de quaisquer deveres a que os mesmos 
estejam sujeitos, para eventual aplicação de sanção ou instauração de 
processo de contraordenação.

ARTIGO 25.º
Contraordenações

1 - O exercício de funções de mediador em violação do preceituado 
nos artigos 4.º ou 5.º, bem como o exercício de funções durante o período 
de suspensão ou após o cancelamento da inscrição, constitui contraor-
denação punível com coima de (euro) 2500 a (euro) 100 000.

2 - A violação pelo mediador dos deveres previstos nos n.ºs 1 ou 6 do 
artigo 13.º, por ação ou omissão por ele praticada, constitui contraorde-
nação punível com coima de (euro) 5000 a (euro) 200 000.

3 - A violação de qualquer dever de informação previsto no presente 
estatuto ou na lei a cujo cumprimento esteja adstrito o mediador consti-
tui contraordenação punível com coima de (euro) 1000 a (euro) 25 000.

4 - A violação de qualquer outro dever previsto no presente estatu-
to ou na lei a cujo cumprimento esteja obrigado o mediador constitui 
contraordenação punível com coima de (euro) 1000 a (euro) 10 000.

ARTIGO 26.º
Regime contraordenacional

1 - Os ilícitos de mera ordenação social previstos na presente lei são 
imputados a título de dolo ou de negligência.

2 - A negligência é punível, sendo os limites mínimo e máximo das 
coimas previstas no artigo anterior reduzidos para metade.

3 - A tentativa é punível com a coima aplicável à contraordenação 
consumada, especialmente atenuada.

4 - A determinação da coima concreta e das sanções acessórias faz-
-se em função da ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, dos 
benefícios obtidos e das exigências de prevenção.

5 - Na determinação da ilicitude concreta do facto e da culpa das 
pessoas atende-se, entre outras, às seguintes circunstâncias:
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a) O perigo ou o dano causados ao devedor e aos credores do processo 
em que o facto foi praticado;

b) O caráter ocasional ou reiterado da infração;
c) A existência de atos de ocultação tendentes a dificultar a desco-

berta da infração;
d) A existência de atos do agente destinados a, por sua iniciativa, 

reparar os danos ou obviar aos perigos causados pela infração;
e) A intenção de obter, para si ou para outrem, um benefício ilegí-

timo ou de causar danos.
6 - Na determinação da sanção aplicável são ainda tomadas em 

consideração a situação económica e a conduta anterior do agente.
7 - Sempre que o ilícito de mera ordenação social resulte da omis-

são de um dever, o pagamento da coima ou o cumprimento da sanção 
acessória não dispensam o infrator do cumprimento daquele, se tal 
ainda for possível.

ARTIGO 27.º
Sanções acessórias

1 - Cumulativamente com as coimas previstas no artigo anterior, 
podem ser aplicadas aos responsáveis por qualquer contraordenação, 
além das previstas no regime geral do ilícito de mera ordenação social, 
as seguintes sanções acessórias:

a) Apreensão e perda do objeto da infração, incluindo o produto do 
benefício obtido pelo infrator através da prática da contraorde-
nação;

b) Interdição temporária do exercício pelo infrator da atividade de 
mediador;

c) Cancelamento da inscrição para o exercício da atividade de 
mediador.

2 - As sanções referidas nas alíneas b) e c) do número anterior não 
podem ter duração superior a cinco anos, contados da decisão conde-
natória definitiva.
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ARTIGO 28.º
Distribuição do produto das coimas

O produto das coimas previstas na presente lei é distribuído da 
seguinte forma:

a) 60 % para o Estado;
b) 40 % para o IAPMEI, I. P.

ARTIGO 29.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Promulgada em 6 de fevereiro de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 14 de fevereiro de 2018.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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LEI N.º 7/2018, DE 2 DE MARÇO

Regime jurídico da conversão de créditos em capital

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º
Objeto

A presente lei cria o regime jurídico da conversão de créditos em 
capital.

ARTIGO 2.º
Âmbito de aplicação

1 - A presente lei consagra o regime da conversão em capital de 
créditos detidos sobre uma sociedade comercial ou sob forma comercial 
com sede em Portugal, adiante designadas por sociedade.

2 - A presente lei não se aplica à conversão em capital de créditos 
detidos sobre empresas de seguros, instituições de crédito, sociedades 
financeiras, empresas de investimento, sociedades abertas e entidades 
integradas no setor público empresarial, na aceção do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro, alterado pelas Leis n.ºs 75-A/2014, de 30 de 
setembro, e 42/2016, de 28 de dezembro.

3 - Não são suscetíveis de conversão em capital nos termos previstos 
na presente lei os créditos detidos por entidades públicas, excetuando-se 
as entidades integradas no setor público empresarial.

4 - Não são suscetíveis de conversão em capital nos termos previstos 
na presente lei os créditos sobre sociedades cujo volume de negócios, 
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tal como resultante das últimas contas de exercício aprovadas, seja 
inferior a (euro) 1 000 000.

5 - A aplicação do presente regime às entidades integradas no 
setor público empresarial depende de autorização prévia do membro 
do Governo responsável pela área das finanças e do cumprimento dos 
princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial.

6 - O presente regime não prejudica a aplicação de outros mecanis-
mos de conversão de créditos em capital, seja esta operada de modo 
voluntário, seja por aplicação do previsto no Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado em anexo ao Decreto-Lei 
n.º 53/2004, de 18 de março.

ARTIGO 3.º
Proposta de conversão

1 - Os credores podem propor à sociedade, nos termos previstos no 
presente artigo, a conversão dos seus créditos em capital social, quando 
se verifiquem, cumulativamente, os seguintes pressupostos:

a) O capital próprio da sociedade, tal como resultante das últimas 
contas de exercício aprovadas ou, caso existam, de contas intercalares 
elaboradas pelo órgão de administração e aprovadas há menos de três 
meses, seja inferior ao capital social;

b) Se encontrem em mora, superior a 90 dias, créditos não subordi-
nados sobre a sociedade de valor superior a 10 % do total de créditos não 
subordinados ou, caso estejam em causa prestações de reembolso parcial 
de capital ou juros, desde que estas respeitem a créditos não subordi-
nados de valor superior a 25 % do total de créditos não subordinados.

2 - Para efeitos da presente lei, consideram-se créditos subordinados 
e não subordinados aqueles assim qualificados nos termos do disposto 
nos artigos 47.º e 48.º do CIRE.

3 - A proposta referida no n.º 1 deve ser subscrita por credores 
cujos créditos constituam, pelo menos, dois terços do total do passivo 
da sociedade e a maioria dos créditos não subordinados, e deve ser 
acompanhada dos seguintes elementos:

a) Relatório elaborado por revisor oficial de contas que demonstre 
a verificação dos pressupostos referidos no n.º 1;
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b) Documento contendo as propostas de alteração do capital social 
da sociedade, aplicando-se o disposto no artigo 28.º do Código das 
Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 
2 de setembro.

4 - No cálculo do passivo da sociedade referido no número anterior 
não se computam os créditos referidos no n.º 3 do artigo anterior.

5 - O órgão de administração da sociedade tem o dever de prestar 
aos credores a informação por estes solicitada com vista à elaboração 
da proposta referida no n.º 1.

6 - Não sendo prestada a informação referida no número anterior 
no prazo de 10 dias a contar da data em que a mesma seja solicitada, 
os pressupostos referidos na alínea b) do n.º 1 são aferidos pelo revisor 
oficial de contas, em função dos elementos fornecidos pelos credores no 
que respeita aos montantes em mora, e das últimas contas aprovadas, 
no que respeita à proporção entre os montantes em mora e o passivo 
da sociedade.

7 - O aumento de capital social pode ser precedido de redução prévia 
do capital social para cobertura de prejuízos, incluindo para zero ou 
outro montante inferior ao mínimo estabelecido na lei para o respetivo 
tipo de sociedade, caso seja de presumir que, em liquidação integral 
do património da sociedade, não subsistiria qualquer remanescente a 
distribuir pelos sócios.

8 - O documento a que se refere a alínea b) do n.º 3 deve:
a) Descrever o conteúdo concreto da operação;
b) Quando aplicável, prever a redução do capital social e respetiva 

justificação, nos termos do número anterior;
c) Prever o montante do aumento do capital social a subscrever 

pelos credores proponentes, mediante a conversão dos créditos 
não subordinados de que sejam titulares em participações sociais, 
bem como a fundamentação do rácio de conversão do crédito em 
capital.

9 - Quando aplicável, o relatório do revisor oficial de contas referido 
na alínea a) do n.º 3 deve demonstrar a verificação do requisito previsto 
no n.º 7 para a redução prévia do capital social.

10 - A proposta a que se refere o presente artigo deve ser acompa-
nhada de projetos de alteração dos estatutos da sociedade, e, quando 
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aplicável, pode prever a transformação da sociedade noutra de tipo 
distinto, bem como a exclusão de todos os sócios, desde que as partici-
pações sejam destituídas de qualquer valor.

11 - Após o aumento, o capital próprio da sociedade tem de ser 
superior ao valor do capital social à data da proposta.

12 - Os sócios gozam sempre de preferência no aumento de capital, 
entendendo-se que, nesse caso, o aumento deve ser realizado em di-
nheiro, que é obrigatoriamente aplicado na amortização dos créditos 
que, nos termos da proposta, seriam convertidos em capital.

13 - Se nem todos os sócios exercerem o seu direito de preferência, 
podem os preferentes subscrever a parte de capital que caberia aos 
demais, na proporção das suas ações.

14 - Caso não haja intenções de subscrição correspondentes à tota-
lidade das novas entradas, o valor das entradas em dinheiro que sejam 
efetivamente realizadas é aplicado na amortização dos créditos que 
não sejam convertidos em capital, proporcionalmente ao montante dos 
mesmos e com respeito pela prioridade que lhes caiba.

ARTIGO 4.º
Deliberação dos sócios

1 - Uma vez recebida a proposta de conversão, deve ser imediata-
mente convocada assembleia geral da sociedade, a qual tem lugar no 
prazo de 60 dias a contar da data de receção da proposta, com o objetivo 
de aprovar ou recusar as deliberações nela referidas.

2 - A sociedade pode acordar modificações à proposta com os credores, 
as quais, no entanto, devem ser facultadas aos sócios com a antece-
dência correspondente ao prazo legal ou contratual de convocação da 
assembleia geral da sociedade.

3 - Sendo recusada a proposta, com as eventuais modificações resul-
tantes do disposto no número anterior, não sendo realizada assembleia 
geral ou não sendo aprovadas ou executadas as deliberações nela pre-
vistas no prazo de 90 dias a contar da data da sua receção, podem os 
credores proponentes requerer ao tribunal competente para o processo 
de insolvência o suprimento judicial da deliberação de alteração social, 
nos termos do artigo seguinte.
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ARTIGO 5.º
Suprimento judicial

1 - Para os efeitos da presente lei, o processo de suprimento judicial 
da deliberação social inicia-se pela apresentação de requerimento pelos 
credores proponentes da alteração do capital social, acompanhado dos 
seguintes elementos:

a) A proposta de conversão, acompanhada de todos os documentos 
que a instruem;

b) O comprovativo da recusa da proposta, quando tal tenha ocorrido, 
o comprovativo da não realização da assembleia geral, declaração 
subscrita pela sociedade ou ata da assembleia geral que comprove 
que a proposta não foi adotada;

c) Uma lista de credores conhecidos para além dos proponentes.
2 - Recebidos os documentos mencionados no número anterior, o 

juiz nomeia um administrador judicial provisório, devendo a secretaria:
a) Notificar os credores não proponentes que constem da lista de cré-

ditos relacionados pelos requerentes da existência da proposta, 
ficando esta disponível na secretaria do tribunal para consulta;

b) Publicar no portal Citius a lista provisória de créditos, nos termos 
previstos no n.º 4.

3 - Qualquer credor dispõe de 20 dias a partir da data de publicação 
no portal Citius do despacho a que se refere o número anterior para re-
lacionar os seus créditos e para referir se pretende igualmente converter 
os seus créditos em capital, devendo as comunicações ser remetidas ao 
administrador judicial provisório, que, no prazo de cinco dias, elabora 
uma lista provisória de créditos.

4 - A lista provisória de créditos é imediatamente apresentada na 
secretaria do tribunal e publicada no portal Citius, podendo ser im-
pugnada no prazo de 10 dias úteis.

5 - Após o decurso do prazo a que se refere o número anterior, o juiz 
dispõe de cinco dias úteis para decidir sobre as impugnações formuladas.

6 - Não sendo impugnada no prazo previsto no n.º 4, a lista provisória 
de créditos converte-se de imediato em lista definitiva, procedendo o 
juiz, no prazo de 10 dias, à análise da proposta, devendo homologá-la 
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se respeitar a maioria prevista no n.º 3 do artigo 3.º e se se verificarem 
as demais condições previstas na presente lei.

7 - A lista a que se refere o número anterior é apenas considerada 
para os efeitos previstos no presente artigo.

8 - A sentença homologatória constitui título bastante para a 
redução de capital, aumento de capital, modificação dos estatutos, 
transformação e exclusão de sócios, bem como para a realização dos 
respetivos registos.

9 - O processo de suprimento judicial a que se refere o presente 
artigo tem natureza urgente.

ARTIGO 6.º
Aquisição subsequente do capital

Os sócios podem, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado 
da sentença homologatória, adquirir ou fazer adquirir por terceiro por 
si indicado o capital da sociedade resultante da alteração, pelo res-
petivo valor nominal, desde que igualmente adquiram ou paguem na 
totalidade os créditos remanescentes sobre a sociedade, detidos pelos 
credores proponentes.

ARTIGO 7.º
Processo de insolvência da sociedade

1 - Caso a sociedade seja declarada insolvente, produzem-se os 
seguintes efeitos:

a) Caducam imediatamente, consoante os casos, a proposta prevista 
no artigo 3.º e os efeitos da deliberação prevista no artigo 4.º;

b) Estando pendente o processo de suprimento judicial previsto no 
artigo 5.º, extingue-se a respetiva instância.

2 - Uma vez registadas as alterações ao capital social nos termos da 
presente lei, a sociedade deve comunicar imediatamente as mesmas e 
o seu registo a qualquer processo de insolvência que se encontre pen-
dente, extinguindo-se a respetiva instância, caso não haja ainda sido 
declarada a insolvência.
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ARTIGO 8.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Promulgada em 15 de fevereiro de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 22 de fevereiro de 2018.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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LEI N.º 8/2018, DE 2 DE MARÇO

Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Objeto

A presente lei:
a) Cria o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas 

(RERE);
b) Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (Código do IRC) e o Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (Código do IVA);

c) Define a responsabilidade por dívidas tributárias dos admi-
nistradores judiciais e titulares de órgãos de administração de 
uma pessoa coletiva ou ente fiscalmente equiparado, que sejam 
investidos nessas funções na sequência de acordo celebrado nos 
termos do RERE, da aprovação de plano de revitalização homo-
logado no âmbito de Processo Especial de Revitalização (PER) 
ou de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de 
insolvência.
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ARTIGO 2.º
Âmbito objetivo de aplicação do Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas

1 - O RERE regula os termos e os efeitos das negociações e do acordo 
de reestruturação que seja alcançado entre um devedor e um ou mais 
dos seus credores, na medida em que os participantes manifestem, 
expressa e unanimemente, a vontade de submeter as negociações ou o 
acordo de reestruturação ao regime previsto na presente lei.

2 - Entende-se por acordo de reestruturação, para os efeitos do 
número anterior, o acordo com vista à alteração da composição, das 
condições ou da estrutura do ativo ou do passivo de um devedor, ou de 
qualquer outra parte da estrutura de capital do devedor, incluindo o 
capital social, ou uma combinação destes elementos, incluindo a venda 
de ativos ou de partes de atividade, com o objetivo de permitir que a 
empresa sobreviva na totalidade ou em parte.

ARTIGO 3.º
Âmbito subjetivo de aplicação do Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas

1 - O RERE aplica-se às negociações e aos acordos de reestruturação 
que envolvam entidades devedoras que, cumulativamente:

a) Estejam referidas nas alíneas a) a h) do n.º 1 do artigo 2.º do 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, 
com exceção das pessoas singulares que não sejam titulares de 
empresa, na aceção do artigo 5.º do mesmo diploma;

b) Estejam em situação económica difícil ou em situação de insol-
vência iminente.

2 - Não podem submeter-se ao RERE as negociações nem os acordos 
de reestruturação quando o devedor seja uma das entidades referidas 
no n.º 2 do artigo 2.º do CIRE.

3 - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, a situação do de-
vedor é aferida de acordo com o estabelecido no artigo 3.º e no artigo 
17.º-B do CIRE.

4 - Para efeitos da presente lei, são credores do devedor os titulares 
de créditos de natureza patrimonial sobre este, vencidos, vincendos e sob 
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condição, tal como definidos no n.º 1 do artigo 50.º do CIRE, qualquer 
que seja a sua nacionalidade ou domicílio.

5 - Na medida do que seja necessário à prestação de consentimento 
relativo a alteração dos termos e condições da garantia, podem intervir 
nas negociações e no acordo de reestruturação os titulares de garantias 
sobre bens do devedor, mesmo não sendo credores do devedor.

6 - Podem ser admitidos a intervir nas negociações e no acordo de 
reestruturação os sócios do devedor, na medida em que, em virtude da 
lei ou dos estatutos do devedor, seja necessária a sua intervenção ou 
consentimento.

7 - Para efeitos do acordo de reestruturação, admite-se que grupos 
de credores sejam representados coletivamente por entidade que esteja 
mandatada por estes, no caso dos trabalhadores, as organizações repre-
sentativas dos trabalhadores, para atuar como agente de financiamento 
e que grupos de beneficiários de garantias sobre bens do devedor sejam 
representados coletivamente por entidade que esteja mandatada por 
estes para atuar como agente de garantias.

ARTIGO 4.º
Natureza voluntária do Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas

1 - As partes são livres de sujeitar ao RERE os efeitos do acordo 
de reestruturação que alcancem, bem como os efeitos decorrentes das 
negociações.

2 - A participação nas negociações e no acordo de reestruturação 
é livre, podendo o devedor para o efeito convocar todos ou apenas al-
guns dos seus credores, segundo o que considerar mais apropriado a 
alcançar o acordo de reestruturação, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 
5 e 6 do artigo 7.º

ARTIGO 5.º
Princípios orientadores

1 - O acordo de reestruturação e as respetivas negociações devem 
pautar-se pelo princípio da boa-fé e pelos Princípios Orientadores da 
Recuperação Extrajudicial de Devedores aprovados pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 43/2011, de 25 de outubro, sem prejuízo de 

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 416

as partes envolvidas nas negociações poderem, a todo o tempo, adotar 
um código de conduta.

2 - No decurso das negociações, o devedor deve fornecer às demais 
partes envolvidas informação atual, verdadeira e completa, que permita 
aferir com rigor a sua situação económico-financeira e os credores devem 
partilhar entre si, de forma transparente, a informação que possuam 
sobre o devedor, sem prejuízo das limitações legais decorrentes de 
deveres de sigilo a que estejam vinculados.

CAPÍTULO II
Negociação do acordo de reestruturação

SECÇÃO I
Sujeição das negociações ao Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas

ARTIGO 6.º
Opção pela sujeição das negociações ao Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas e depósito

1 - Caso as partes pretendam que as negociações destinadas a 
alcançar um acordo de reestruturação produzam os efeitos previstos 
na secção seguinte, podem sujeitá-las ao RERE, devendo o devedor e 
credores que representem pelo menos 15 % do passivo daquele que, de 
acordo com o CIRE, seja considerado não subordinado, para o efeito, 
assinar um protocolo de negociação e promover o seu depósito na Con-
servatória do Registo Comercial.

2 - O depósito do protocolo de negociação, do protocolo de alteração 
e das declarações de adesão podem ser feitos a todo o tempo, por qual-
quer interessado, segundo o Processo Especial de Depósito do RERE.

3 - As declarações de adesão constantes dos n.ºs 5 e 6 do artigo 7.º 
podem ser feitas durante o período em que decorrerem as negociações, 
por qualquer interessado.

4 - Para verificação do requisito previsto no n.º 1, deve o devedor 
anexar ao protocolo de negociação uma declaração de um contabilista 
certificado ou revisor oficial de contas emitida há 30 dias ou menos.
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5 - O prazo das negociações resultante do protocolo de negociação, 
incluindo a prorrogação em que as partes acordem, não pode exceder 
três meses contados desde a data em que for requerido o respetivo 
depósito na Conservatória do Registo Comercial.

ARTIGO 7.º
Protocolo de negociação

1 - O conteúdo do protocolo de negociação é estabelecido livremente 
entre as partes e contém, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Identificação completa do devedor, dos credores participantes, 
dos representantes do devedor e dos representantes dos credores 
para efeitos do RERE;

b) Prazo máximo acordado para as negociações, com o limite pre-
visto no n.º 5 do artigo anterior;

c) Passivo total do devedor, apurado de acordo com o disposto no 
n.º 4 do artigo 3.º;

d) Responsabilidade pelos custos inerentes ao processo negocial, 
incluindo o custo com a assessoria técnica, financeira e legal, e 
modo de repartição dos mesmos;

e) Acordo relativo à não instauração pelas partes, contra o devedor 
no decurso do prazo acordado para as negociações, de processos 
judiciais de natureza executiva, de processos judiciais que visem 
privar o devedor da livre disposição dos seus bens ou direitos, 
bem como de processo relativo à declaração da insolvência do 
devedor;

f) Data e assinaturas reconhecidas.
2 - O protocolo de negociação pode, adicionalmente, incluir os se-

guintes elementos:
a) Lista dos fornecedores dos serviços essenciais referidos no artigo 

12.º e identificação completa dos respetivos contratos de presta-
ção de serviços;

b) Autorização dos credores participantes para que o devedor divul-
gue a existência e conteúdo do protocolo de negociação junto dos 
seus credores, na medida do que o devedor considere necessário 
à participação de outros credores no processo de negociação ou 
no acordo em negociação.
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3 - O protocolo de negociação é acompanhado, pelo menos, dos se-
guintes documentos:

a) Certidão do registo comercial do devedor ou código de acesso à 
respetiva certidão eletrónica e estatutos, se aplicável;

b) Documentos de prestação de contas do devedor relativos aos três 
últimos exercícios;

c) Declaração do devedor a indicar o detalhe do seu passivo, apurado 
de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 3.º, designadamente, 
nome de todos os credores, proveniência, montante e natureza 
dos créditos, e garantias associadas;

d) Lista de todos os processos judiciais e arbitrais nos quais o de-
vedor seja parte;

e) Justificação para a não apresentação de algum destes documen-
tos, se não forem apresentados com o protocolo de negociação.

4 - O protocolo de negociação e qualquer documento que o altere 
podem conter os seguintes elementos:

a) Manifestação da opção pela publicidade da existência de nego-
ciações nos termos do n.º 1 do artigo 8.º;

b) Identificação do credor líder e do mediador de recuperação de 
empresas que possa ter sido nomeado;

c) Identificação dos credores que integram o comité de credores e 
das competências que lhe são atribuídas;

d) Identificação do assessor jurídico e/ou do assessor financeiro 
nomeado para assistir as partes subscritoras do protocolo de 
negociação e respetivos termos e condições;

e) Termos e condições aplicáveis ao novo financiamento a conceder 
no decurso das negociações e respetivas garantias.

5 - Enquanto decorrerem as negociações, qualquer credor do devedor 
pode, a todo o tempo, aderir ao protocolo de negociação, através de uma 
declaração de adesão.

6 - Apenas se admitem adesões integrais ao protocolo de negociação, 
considerando-se não escritas as adesões parciais ou sujeitas a condição, 
bem como as adesões que incidam apenas sobre parte dos créditos que 
o credor detém sobre o devedor.
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7 - O protocolo de negociação apenas pode ser alterado através de 
protocolo de alteração e requer o consentimento expresso de todas as 
partes que o subscreveram inicialmente e das que ulteriormente a ele 
tenham aderido.

ARTIGO 8.º
Confidencialidade das negociações e do protocolo de 

negociação

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as negociações e 
o conteúdo do protocolo de negociação são confidenciais, exceto se as 
partes acordarem por unanimidade em dar-lhes publicidade, no todo 
ou em parte.

2 - Cessa a confidencialidade relativa à existência e ao conteúdo do 
protocolo de negociação na medida necessária à suspensão dos processos 
judiciais e à execução judicial da obrigação, previstos respetivamente 
no artigo 11.º e no n.º 4 do artigo 30.º

3 - O depósito do protocolo de negociação não prejudica a confiden-
cialidade do seu conteúdo.

4 - Caso o protocolo de negociação o autorize expressamente, a 
Conservatória do Registo Comercial publica anúncio relativo ao início 
das negociações, identificando o devedor e as partes envolvidas na 
negociação.

5 - A confidencialidade não prejudica o direito de qualquer entidade 
que seja parte no acordo de reestruturação a obter cópia dos documentos 
arquivados na Conservatória do Registo Comercial, nem o direito da 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de aceder aos mesmos, para 
efeitos de verificação dos pressupostos necessários à produção dos 
efeitos previstos no artigo 27.º

6 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a segurança 
social, a AT e os trabalhadores são, obrigatoriamente, informados do 
depósito do protocolo de negociação e do seu conteúdo, sempre que 
sejam titulares de créditos sobre o devedor.

7 - O incumprimento do disposto no número anterior, importa a 
nulidade do protocolo de negociação, bem como de todos os atos a ele 
inerentes.
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SECÇÃO II
Efeitos do depósito do protocolo de negociação

ARTIGO 9.º
Obrigações do devedor

1 - Após o depósito do protocolo de negociação, o devedor fica obri-
gado a manter o curso normal do seu negócio e a não praticar atos de 
especial relevo, tal como definidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 161.º do CIRE, 
exceto se previstos no referido protocolo ou se previamente autorizados 
por todos os credores, diretamente ou através do comité de credores.

2 - Caso o devedor considere não existirem condições para prosseguir 
com as negociações e decida fazer cessar as mesmas, está obrigado a 
comunicar essa sua decisão a todos os credores que subscreveram o 
protocolo de negociação e aos que a ele aderiram ulteriormente, bem 
como a requerer o depósito de tal comunicação na Conservatória do 
Registo Comercial.

3 - O cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo anterior é da res-
ponsabilidade do devedor.

ARTIGO 10.º
Obrigações dos credores

1 - Sem prejuízo do direito à resolução do protocolo de negociação 
motivado por violação grosseira pelo devedor das obrigações dele decor-
rentes, após o depósito daquele, os credores não podem desvincular-se 
dos compromissos aí assumidos antes de decorrido o prazo máximo 
previsto para as negociações, embora possam cessar a participação 
ativa nas mesmas.

2 - A obrigação prevista no número anterior vincula o adquirente 
do crédito, caso o crédito seja cedido ou por qualquer forma transmiti-
do no decurso do prazo estabelecido no protocolo de negociação ou em 
documento que o altere, estando o credor cedente obrigado a informar 
o cessionário da existência e conteúdo do protocolo de negociação.

3 - A obrigação prevista no n.º 1 cessa com a comunicação do devedor 
prevista no n.º 2 do artigo anterior.
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4 - Excetua-se da aplicação dos números anteriores o acordo previsto 
na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º

ARTIGO 11.º
Suspensão de processos judiciais

1 - Sem prejuízo de as partes poderem acordar sobre outros efeitos 
processuais do protocolo de negociação, a participação no protocolo 
de negociação ou a adesão a este por credor que tenha requerido a in-
solvência do devedor determina a imediata suspensão do processo de 
insolvência, caso esta não tenha ainda sido declarada.

2 - Celebrado acordo nos termos da presente lei, e salvo quando o 
mesmo preveja a manutenção da respetiva suspensão, extinguem-se 
automaticamente as ações executivas para pagamento de quantia 
certa instauradas contra a empresa e ou os seus respetivos garantes 
relativamente às operações garantidas, e, salvo transação, mantêm-se 
suspensas, por prejudicialidade, as ações destinadas a exigir o cumpri-
mento de ações pecuniárias instauradas contra a empresa e ou os seus 
respetivos garantes relativamente às operações garantidas.

3 - O disposto no número anterior não se aplica às ações executivas 
para pagamento de quantia certa ou quaisquer outras ações destinadas 
a exigir o cumprimento de obrigações pecuniárias, instauradas por 
credores que não tenham subscrito o acordo.

4 - Cabe ao conservador do registo comercial informar do respetivo 
depósito os tribunais onde se encontrem pendentes os processos judiciais 
identificados no protocolo de negociação, por meios eletrónicos, para os 
efeitos previstos no presente artigo.

ARTIGO 12.º
Prestação de serviços essenciais

1 - Com o depósito do protocolo de negociação previsto no artigo 6.º, 
os prestadores dos seguintes serviços essenciais ficam impedidos de 
interromper o fornecimento dos mesmos por dívidas relativas a serviços 
prestados em momento anterior ao depósito:

a) Serviço de fornecimento de água;
b) Serviço de fornecimento de energia elétrica;
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c) Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo li-
quefeitos canalizados;

d) Serviço de comunicações eletrónicas;
e) Serviços postais;
f) Serviço de recolha e tratamento de águas residuais;
g) Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.
2 - O disposto no número anterior não afeta os créditos dos forne-

cedores dos serviços aí indicados que sejam anteriores ao depósito do 
protocolo de negociação.

3 - A proibição prevista no n.º 1 dura pelo prazo máximo de três 
meses, exceto se os prestadores aí referidos forem parte do protocolo 
de negociação e acordarem prazo mais longo.

4 - A proibição prevista no n.º 1 cessa se o devedor não efetuar o 
pagamento pontual do custo dos serviços que sejam prestados após o 
depósito do protocolo de negociação.

5 - O custo decorrente do fornecimento de serviços essenciais a 
prestar ao abrigo do n.º 1 que não seja pago pelo devedor constitui 
dívida da massa insolvente caso o devedor seja declarado insolvente 
no prazo de dois anos após o depósito do protocolo de negociação e, 
nos demais casos, beneficia de privilégio creditório mobiliário geral, 
graduado antes do privilégio creditório mobiliário geral concedido aos 
trabalhadores.

6 - Cabe ao devedor comunicar aos prestadores referidos no n.º 1 o 
depósito do protocolo de negociação.

ARTIGO 13.º
Situação de insolvência superveniente

Se, após o depósito do protocolo de negociação, o devedor ficar em 
situação de insolvência, aferida nos termos dos n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º 
do CIRE, a contagem do prazo de apresentação do devedor à insolvên-
cia apenas se inicia após o encerramento das negociações, não sendo 
nesse caso admissível prorrogação do prazo das negociações ao abrigo 
da presente lei.
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SECÇÃO III
Negociação do acordo de reestruturação

ARTIGO 14.º
Negociações

1 - Caso não haja sido nomeado previamente, o devedor pode so-
licitar, no decurso das negociações, a nomeação de um mediador de 
recuperação de empresas, nos termos do respetivo regime jurídico.

2 - Caso não hajam sido designados previamente, os credores, no 
decurso das negociações, podem:

a) Designar um credor líder, que será o interlocutor preferencial dos 
credores no contacto com o devedor, ou mais do que um credor 
líder, na medida em que os credores considerem que a tutela dos 
seus interesses justifica essa pluralidade; e

b) Acordar na nomeação de um comité de credores, para acompa-
nhar a atividade do devedor no decurso das negociações e asses-
sorar o credor líder na interligação com o devedor, devendo as 
funções específicas deste comité de credores ser acordado entre 
as partes.

3 - Sempre que forem credoras do devedor ou que com este mante-
nham acordo prestacional, a segurança social e a AT, os trabalhadores 
e as organizações representativas dos trabalhadores, participam obriga-
toriamente nas negociações a realizar ao abrigo do RERE, mesmo que 
não subscrevam o protocolo de negociação, sem prejuízo do estipulado 
no artigo 30.º da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
398/98, de 17 de dezembro.

ARTIGO 15.º
Diagnóstico económico-financeiro

1 - No decurso das negociações, o devedor, em articulação com o cre-
dor líder, os assessores financeiros e legais, se existirem, e o mediador 
de recuperação de empresas, se houver sido nomeado, devem elaborar 
e apresentar de forma transparente aos credores participantes nas 
negociações o diagnóstico económico-financeiro do devedor que lhes 
permita conhecer os pressupostos nos quais pode basear-se o acordo 
de reestruturação.
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2 - Para efeitos do diagnóstico económico-financeiro referido no nú-
mero anterior, pode o devedor recorrer à ferramenta de autodiagnóstico 
financeiro disponibilizada no sítio na Internet do IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovação, I. P.

SECÇÃO IV
Encerramento

ARTIGO 16.º
Encerramento das negociações

1 - As negociações encerram-se:
a) Com o depósito do acordo de reestruturação, nos termos previstos 

no artigo 22.º;
b) Com o depósito da declaração a que alude o n.º 2 do artigo 9.º;
c) Não tendo havido depósito do acordo de reestruturação, decorrido 

que seja o prazo previsto no protocolo de negociação, sem que 
haja acordo quanto à extensão do mesmo, ou o prazo máximo 
previsto no n.º 5 do artigo 6.º;

d) Nos casos previstos no n.º 5.
2 - Com o encerramento das negociações cessam os efeitos previstos 

na secção II do capítulo II.
3 - O prazo das negociações pode ser prorrogado, por acordo entre o 

devedor e todos ou alguns dos credores anteriormente envolvidos nas 
negociações, desde que continue a verificar-se um dos pressupostos 
previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º

4 - Se, no decurso das negociações, o devedor ficar em situação de 
insolvência, aferida nos termos dos n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º do CIRE, o 
prazo das negociações não é suscetível de prorrogação.

5 - Se, no decurso do prazo das negociações, o devedor se apresentar 
à insolvência ou for declarado insolvente em processo de insolvência 
requerido por um credor, estas encerram-se automática e imediata-
mente.
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ARTIGO 17.º
Registo e publicidade do encerramento

1 - Está sujeito a registo pela Conservatória do Registo Comercial, 
nos termos do Processo Especial de Registo do RERE, o encerramento 
das negociações com a menção da respetiva causa.

2 - Caso as partes tenham atribuído caráter público às negociações, 
a Conservatória do Registo Comercial publica anúncio relativo ao termo 
das negociações e respetiva causa, com indicação sobre se foi ou não 
alcançado acordo de reestruturação entre as partes.

3 - Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo anterior, é comunicado 
o encerramento das negociações aos processos judiciais referidos no 
n.º 4 do artigo 11.º, por via eletrónica, e aos fornecedores de serviços 
essenciais previstos no artigo 12.º

ARTIGO 18.º
Novas negociações

1 - O devedor não pode sujeitar ao RERE mais do que um processo 
de negociação em simultâneo.

2 - Após a conclusão das negociações, tenha ou não sido alcançado 
acordo de reestruturação, o devedor é livre de sujeitar novas negocia-
ções, iniciadas com os mesmos ou com diferentes credores, ao RERE, 
desde que não viole os termos específicos de acordo anteriormente 
alcançado ao abrigo deste mesmo regime.

CAPÍTULO III
Acordo de reestruturação

SECÇÃO I
Conteúdo, forma e depósito

ARTIGO 19.º
Conteúdo do acordo de reestruturação

1 - Sem prejuízo das normas legais que devam ser cumpridas para 
efeitos do disposto no artigo 29.º, o conteúdo do acordo de reestruturação 
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é fixado livremente pelas partes, podendo compreender, designadamen-
te, os termos da reestruturação da atividade económica do devedor, do 
seu passivo, da sua estrutura legal, dos novos financiamentos a conceder 
ao devedor e das novas garantias a prestar por este.

2 - O acordo de reestruturação é acompanhado de:
a) Declaração, redigida em língua portuguesa, emitida por um 

revisor oficial de contas a atestar que, na data da celebração do 
acordo, a sociedade não se encontra em situação de insolvência, 
tendo em conta o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 3.º do CIRE, e 
a certificar o passivo total do devedor, apurado de acordo com o 
disposto no n.º 4 do artigo 3.º da presente lei;

b) Lista de todas as ações judiciais em curso contra o devedor mo-
vidas por entidades que sejam parte no mesmo, na medida do 
necessário à produção dos efeitos previstos no artigo 25.º

3 - O acordo de reestruturação pode incidir sobre a totalidade ou 
sobre parte dos créditos que sejam detidos pelos credores nele parti-
cipantes.

4 - São nulos os negócios jurídicos celebrados após o início das nego-
ciações e na pendência da execução do acordo de reestruturação entre 
o devedor e qualquer credor participante neste, que tenha como objeto 
responsabilidades, garantias ou direitos, que tenham sido incluídos no 
acordo de reestruturação e que disponha em termos diversos do que 
aí ficou estabelecido.

5 - Os direitos de crédito sobre o devedor e as garantias sobre os 
seus bens apenas são afetados nos termos especificamente previstos 
no acordo de reestruturação, desde que os respetivos titulares sejam 
parte do mesmo.

6 - O acordo de reestruturação deve indicar claramente as alterações 
dele decorrentes para as posições jurídicas dos credores.

7 - Salvo se o acordo de reestruturação dispuser diversamente, a 
redução da obrigação do devedor determina a redução da obrigação dos 
condevedores ou dos terceiros garantes em termos equivalentes aos que 
resultem para o devedor do acordo de reestruturação.

8 - Os termos do acordo de reestruturação não podem prejudicar o 
cumprimento das obrigações do devedor enquanto empregador perante 
os trabalhadores.
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ARTIGO 20.º
Forma do acordo de reestruturação

1 - O acordo de reestruturação é celebrado por escrito e o respetivo 
conteúdo consta de um único documento, a ser integralmente aceite, 
ainda que através de termo de adesão, por todos os credores que nele 
decidam participar.

2 - O acordo de reestruturação e o termo de adesão devem conter o 
reconhecimento da assinatura dos subscritores.

ARTIGO 21.º
Confidencialidade do acordo de reestruturação

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte e dos direitos legais 
dos sócios à informação, a existência e conteúdo do acordo de reestru-
turação é confidencial, salvo se as partes acordarem expressamente no 
mesmo em conferir-lhe publicidade, no todo ou em parte.

2 - A confidencialidade do acordo de reestruturação cessa nos termos 
previstos na presente lei, designadamente para efeito de extinção dos 
processos judiciais de acordo com o artigo 25.º e de comunicação à AT 
de acordo com o artigo 27.º

ARTIGO 22.º
Depósito do acordo de reestruturação

1 - O acordo de reestruturação, assinado por todas as partes nele 
intervenientes, fica sujeito a depósito eletrónico na Conservatória do 
Registo Comercial, a requerimento do devedor ou de qualquer credor, 
segundo processo especial de depósito do RERE.

2 - Os efeitos previstos nos artigos 27.º e 28.º ficam dependentes do 
depósito referido no número anterior.

3 - O acordo de reestruturação depositado nos termos do n.º 1 é 
automaticamente comunicado à AT, por via eletrónica, nos termos do 
processo especial de registo do RERE.

4 - O depósito do acordo de reestruturação não prejudica a confi-
dencialidade do mesmo.
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SECÇÃO II
Efeitos do acordo de reestruturação

ARTIGO 23.º
Regra geral

1 - O acordo de reestruturação produz efeitos entre o devedor e cada 
um dos credores após o depósito previsto no artigo anterior, salvo dispo-
sição em contrário do próprio acordo, salvaguardando-se, em qualquer 
caso, o disposto no número seguinte.

2 - O acordo de reestruturação apenas produz efeitos para o futuro.

ARTIGO 24.º
Efeitos sobre as garantias

1 - Na medida em que o acordo de reestruturação afete garantias 
preexistentes, o consentimento dos respetivos beneficiários consta como 
anexo ao próprio acordo.

2 - A constituição de novas garantias e as modificações às garan-
tias prestadas pelo devedor, pessoalmente ou através de bens de sua 
propriedade, ocorrem com a respetiva formalização segundo as regras 
que lhe sejam especificamente aplicáveis, podendo os documentos 
comprovativos ser anexados ao acordo de reestruturação aquando do 
seu depósito.

ARTIGO 25.º
Efeitos processuais

1 - Sem prejuízo de o acordo de reestruturação poder dispor diver-
samente, o seu depósito determina a imediata extinção dos processos 
judiciais declarativos, executivos ou de natureza cautelar, que respei-
tem a créditos incluídos no acordo de reestruturação e dos processos de 
insolvência, desde que a mesma não tenha ainda sido declarada, que 
hajam sido instaurados contra o devedor por entidade que seja parte no 
acordo de reestruturação, independentemente de o crédito que funda o 
pedido ter sido incluído ou não no acordo de reestruturação.

2 - Nos casos em que os processos referidos no número anterior hajam 
sido instaurados por mais do que uma entidade, os efeitos processuais 
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previstos no presente artigo verificam-se apenas relativamente às 
entidades que sejam parte no acordo de reestruturação.

3 - Excluem-se do n.º 1 os processos judiciais de natureza laboral, 
declarativos, executivos ou cautelares.

4 - No prazo de três dias úteis após o depósito do acordo de rees-
truturação, o conservador do registo comercial comunica, por meios 
eletrónicos, aos processos judiciais identificados na lista anexa ao 
acordo de reestruturação prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º, 
informando-os do respetivo depósito, nos termos e para os efeitos pre-
vistos no presente artigo.

ARTIGO 26.º
Reestruturação societária

As modificações societárias previstas no acordo de reestruturação 
ocorrem com a respetiva formalização, nos termos das regras legais e 
estatutárias que lhes sejam aplicáveis.

ARTIGO 27.º
Efeitos fiscais

1 - O acordo de reestruturação confere às partes os benefícios 
previstos nos artigos 268.º a 270.º do CIRE, desde que compreenda a 
reestruturação de créditos correspondentes a, pelo menos, 30 % do total 
do passivo não subordinado do devedor.

2 - A AT pode, por requerimento fundamentado apresentado por 
alguma das partes subscritoras do acordo de reestruturação, aceitar 
que o mesmo produza os efeitos previstos no número anterior, ainda 
que este não abranja a percentagem do passivo aí referido.

3 - Para os efeitos previstos no n.º 1, o acordo de reestruturação é 
acompanhado de declaração, redigida em língua portuguesa, emitida 
por revisor oficial de contas a certificar que o acordo de reestruturação 
compreende a reestruturação de créditos correspondentes a, pelo menos, 
30 % do total do passivo não subordinado do devedor e que, em virtude 
do acordo de reestruturação, a situação financeira da empresa fica mais 
equilibrada, por aumento da proporção do ativo sobre o passivo, e os 
capitais próprios do devedor são superiores ao capital social.
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4 - Os titulares de créditos sobre o devedor que, de acordo com o 
CIRE, sejam considerados créditos subordinados, e o devedor, em rela-
ção a tais créditos, apenas podem beneficiar dos efeitos previstos no n.º 
1 após autorização específica da AT, a pedido do credor ou do devedor.

5 - Para efeitos do disposto no n.º 12 do artigo 52.º do Código do IRC, 
presume-se que os acordos de reestruturação que as partes decidam 
submeter ao RERE e que cumpram o disposto nos n.ºs 1 a 3, revestem 
reconhecido interesse económico.

ARTIGO 28.º
Resolução de negócios em benefício da massa insolvente

1 - Caso o devedor venha a ser ulteriormente declarado insolvente, 
são insuscetíveis de resolução em benefício da massa insolvente os 
negócios jurídicos que hajam compreendido a efetiva disponibilização 
ao devedor de novos créditos pecuniários, incluindo sob a forma de 
deferimento de pagamento, e a constituição, por este, de garantias 
respeitantes a tais créditos pecuniários, desde que os negócios jurídicos 
hajam sido expressamente previstos no acordo de reestruturação, ou no 
protocolo de negociação que o preceder, e que o acordo de reestruturação 
contenha a declaração prevista no n.º 3 do artigo anterior.

2 - Cessa a insuscetibilidade de resolução em benefício da massa 
insolvente prevista no número anterior, se o novo financiamento tiver 
sido utilizado pelo devedor em benefício da respetiva entidade finan-
ciadora ou de entidade que com esta esteja especialmente relacionada, 
nos termos referidos no artigo 49.º do CIRE.

ARTIGO 29.º
Articulação com o Processo Especial de Revitalização

Se o acordo de reestruturação for subscrito por credores que repre-
sentem as maiorias previstas no n.º 1 do artigo 17.º-I do CIRE, ou a ele 
vierem posteriormente a aderir os credores suficientes para perfazer 
aquela maioria, pode o devedor iniciar um PER com vista à homologação 
judicial do acordo de reestruturação, devendo nesse caso acautelar que 
este cumpre o previsto no n.º 4 do artigo 17.º-I do CIRE.
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SECÇÃO III
Incumprimento do acordo de reestruturação

ARTIGO 30.º
Incumprimento

1 - O incumprimento de alguma das obrigações previstas no acordo 
de reestruturação não determina a invalidade das demais obrigações 
dele decorrentes perante o mesmo ou outros credores, nem afeta a 
validade dos atos que hajam sido praticados em sua execução, desig-
nadamente os atos societários.

2 - Na ausência de disposição expressa do acordo de reestruturação:
a) O seu incumprimento por uma das partes legitima a parte afe-

tada pelo mesmo a resolver o acordo de reestruturação;
b) O incumprimento de uma prestação legitima o credor da mesma 

a declarar imediatamente vencidas todas as demais prestações 
de que seja credor constantes do acordo de reestruturação;

c) O incumprimento perante um credor não determina o automático 
incumprimento das demais obrigações constantes do acordo de 
reestruturação.

3 - Em caso algum a resolução tem efeitos retroativos ou importa 
a repristinação dos termos originais da obrigação alterada no acordo 
de reestruturação.

4 - O acordo de reestruturação constitui título executivo relativa-
mente às obrigações pecuniárias nele assumidas pelo devedor.

CAPÍTULO IV
Alteração aos Códigos do IRC e do IVA

ARTIGO 31.º
Alteração ao Código do IRC

O artigo 41.º do Código do IRC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-
B/88, de 30 de novembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 41.º
[...]
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1 - ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) (Revogada.)
e) ...
f) ...
g) Quando for celebrado e depositado na Conservatória do Registo 

Comercial acordo sujeito ao Regime Extrajudicial de Recupera-
ção de Empresas (RERE) que cumpra com o disposto no n.º 3 do 
artigo 27.º do RERE e do qual resulte o não pagamento definitivo 
do crédito.

2 - ...»

ARTIGO 32.º
Alteração ao Código do IVA

O artigo 78.º-A do Código do IVA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
394-B/84, de 26 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 78.º-A
[...]
1 - ...
2 - ...
3 - ...
4 - ...

a) ...
b) ...
c) ...
d) (Revogada.)
e) Quando for celebrado e depositado na Conservatória do Registo 

Comercial acordo sujeito ao Regime Extrajudicial de Recupera-
ção de Empresas (RERE) que cumpra com o disposto no n.º 3 do 
artigo 27.º do RERE e do qual resulte o não pagamento definitivo 
do crédito.
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5 - ...
6 - ...
7 - ...
8 - ...»

CAPÍTULO V
Responsabilidade dos administradores judiciais

ARTIGO 33.º
Responsabilidade dos administradores judiciais

Os administradores judiciais ou titulares de órgãos de administra-
ção de uma pessoa coletiva ou ente fiscalmente equiparado, que sejam 
investidos nessas funções na sequência de acordo celebrado nos termos 
do RERE, da aprovação de plano de revitalização homologado no âmbito 
de PER ou de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de 
insolvência, são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e 
solidariamente entre si, pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo 
se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo 
legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício 
do seu cargo ou depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido 
por culpa sua que o património da pessoa coletiva ou ente fiscalmente 
equiparado se tornou insuficiente para a sua satisfação.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 34.º
Benefícios emolumentares

Os atos de registo que sejam praticados junto da Conservatória do 
Registo Comercial ao abrigo da presente lei e os atos de registo rela-
tivos à execução dos atos previstos no acordo de reestruturação que 
seja depositado gozam do benefício previsto no n.º 18 do artigo 28.º do 
Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 434

ARTIGO 35.º
Disposições transitórias

1 - Pelo prazo de 18 meses a contar da entrada em vigor da presente 
lei, podem recorrer ao RERE devedores que estejam em situação de 
insolvência, aferida nos termos do n.º 3 do artigo 3.º, dispensando-se 
nesse caso a apresentação da declaração prevista na alínea a) do n.º 
2 do artigo 19.º

2 - No período previsto no número anterior e na medida em que o 
acordo de reestruturação preveja a necessidade de o devedor proceder à 
reavaliação dos seus ativos ao valor de mercado, as perdas resultantes 
da reavaliação são admitidas como custo fiscal do respetivo exercício, 
para efeitos do disposto no artigo 31.º-B do Código do IRC.

3 - Os procedimentos de Sistema de Recuperação de Empresas por 
Via Extrajudicial (SIREVE), regulados pelo Decreto-Lei n.º 178/2012, 
de 3 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2015, de 6 de fevereiro, 
que estejam em curso sem que tenha sido celebrado acordo, podem 
ser concluídos ao abrigo do regime em que foram desencadeados, nos 
termos e prazos estipulados no referido diploma.

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 36.º, aos acordos 
celebrados ao abrigo do número anterior é aplicável a alínea d) do n.º 
1 do artigo 41.º do Código do IRC e a alínea d) do n.º 4 do artigo 78.º-A 
do Código do IVA.

ARTIGO 36.º
Norma revogatória

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo anterior é revogado 
o Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto.

2 - São ainda revogados:
a) O n.º 2 do artigo 16.º do CIRE;
b) A alínea d) do n.º 1 do artigo 41.º do Código do IRC;
c) A alínea d) do n.º 4 do artigo 78.º-A do Código do IVA.
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ARTIGO 37.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 15 de dezembro de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Promulgada em 12 de fevereiro de 2018.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 22 de fevereiro de 2018.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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DECRETO-LEI N.º 47/2019,
DE 11 DE ABRIL

Cria o mecanismo de alerta precoce quanto à situação 
económica e financeira das empresas

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2016, de 18 de agosto, 
aprovou o Programa Capitalizar, enquanto programa estratégico de 
apoio à capitalização das empresas, à retoma do investimento e ao 
relançamento da economia, com o objetivo de promover estruturas 
financeiras mais equilibradas, reduzindo os passivos das empresas 
economicamente viáveis, ainda que com níveis excessivos de endivida-
mento, bem como de melhorar as condições de acesso ao financiamento 
das pequenas e médias empresas. O Programa Capitalizar constitui um 
dos pilares fundamentais do Programa do XXI Governo Constitucional, 
também refletido no Programa Nacional de Reformas.

No seguimento do diagnóstico realizado pela Estrutura de Missão 
para a Capitalização das Empresas, e após ouvidos os agentes econó-
micos e a sociedade civil, o Programa Capitalizar integrou medidas 
enquadradas em cinco eixos de atuação: Simplificação Administrativa 
e Enquadramento Sistémico, Fiscalidade, Reestruturação Empresa-
rial, Alavancagem de Financiamento e Investimento e Dinamização 
do Mercado de Capitais.

No âmbito do eixo da Simplificação Administrativa e Enquadramen-
to Sistémico, foi aprovada a medida «disseminar o mecanismo de early 
warning desenvolvido pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade 
e Inovação, I. P., nomeadamente pela integração dos dados que as 
empresas reportam à Autoridade Tributária e ao Banco de Portugal» 
(medida n.º 4).

Com efeito, desde 2015 que o IAPMEI, I. P., disponibiliza no seu 
portal uma ferramenta de autodiagnóstico financeiro para as empresas, 
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de utilização voluntária, com base no carregamento de dados dos balan-
ços e demonstração de resultados das empresas, gerando indicadores 
que resultam num comentário global sobre a situação da empresa e 
na disponibilização do IAPMEI, I. P., para interagir com a empresa 
face a eventuais questões que se coloquem quanto ao desempenho dos 
indicadores apurados.

Não obstante, o IAPMEI, I. P., constatou a reduzida utilização deste 
mecanismo, com apenas um terço das empresas registadas a concluir 
o processo.

Assim, embora a medida aprovada no âmbito do Programa Capita-
lizar tenha como ponto de partida o mecanismo de autodiagnóstico já 
existente, pretende, em rigor, ir mais além, colocando Portugal num 
lugar de destaque nesta matéria, quer ao nível da União Europeia, 
quer ao nível da OCDE.

A implementação da medida permitirá disponibilizar às empresas 
indicadores económico-financeiros compilados a partir da Central de 
Balanços do Banco de Portugal e analisados pelo IAPMEI, I. P., com 
base nos dados constantes da Informação Empresarial Simplificada 
(IES), em articulação com o Instituto Nacional de Estatística (na 
qualidade de Autoridade Estatística responsável pelas Estatísticas Es-
truturais das Empresas transmitidas à Comissão Europeia (Eurostat), 
relativos à saúde financeira de cada empresa, bem como uma breve 
menção expressa a eventuais mecanismos disponíveis e a remissão 
para o IAPMEI, I. P., em caso de necessidade de apoio especializado. 
Esta informação constará do sítio da Internet do IAPMEI, I. P., e será 
difundida pelo Portal das Finanças.

Foram ouvidos o Banco de Portugal, a Comissão Nacional de Pro-
teção de Dados e o Conselho Superior de Estatística.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte:
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ARTIGO 1.º
Objeto

1 - O presente decreto-lei cria o mecanismo de alerta precoce (MAP), 
que consiste num procedimento de prestação de informação económica 
e financeira aos membros dos órgãos de administração das empresas 
com sede em Portugal, numa base anual, constituindo um mecanismo de 
apoio à decisão e gestão empresarial com base em análises estatísticas.

2 - O presente decreto-lei altera:
a) O Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro;
b) O Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 82/2014, de 20 de maio.

ARTIGO 2.º
Âmbito de aplicação

1 - Os destinatários da informação económica e financeira gerada 
pelo MAP são os membros dos órgãos de administração de sociedades 
não financeiras com sede em Portugal, sujeitas à apresentação do Anexo 
A no âmbito da informação empresarial simplificada (IES), e que sejam 
micro, pequenas e médias empresas ou empresas de pequena-média 
capitalização, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 - Excluem-se do âmbito de aplicação do presente decreto-lei:
a) Sociedades abertas;
b) Empresas que integram a secção K da classificação portuguesa 

de atividades económicas (CAE);
c) Empresas incluídas na CAE 70100;
d) Entidades do setor público;
e) Empresas que não evidenciem sinais de atividade relevante no 

período em análise.

ARTIGO 3.º
Entidades intervenientes

1 - As entidades intervenientes no MAP são as seguintes:
a) Banco de Portugal;
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b) IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. 
(IAPMEI, I. P.);

c) Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
2 - As entidades intervenientes no MAP limitam-se exclusivamente 

ao seguinte:
a) O Banco de Portugal, em articulação com o Instituto Nacional 

de Estatística, I. P. (INE, I. P.), disponibiliza ao IAPMEI, I. 
P., os dados estatísticos relativos aos indicadores económico-
-financeiros a definir no protocolo a que se refere o n.º 1 do artigo 
6.º, calculados a partir da informação da Central de Balanços do 
Banco de Portugal, nos termos do artigo 7.º;

b) O IAPMEI, I. P., efetua uma análise quantitativa e tendencial 
dos dados estatísticos disponibilizados pelo Banco de Portugal, 
bem como uma apreciação qualitativa sobre a situação financeira 
de cada empresa;

c) A análise e apreciação efetuadas pelo IAPMEI, I. P., são dispo-
nibilizadas às empresas em conjunto com uma breve menção a 
eventuais mecanismos de apoio existentes e à disponibilidade do 
IAPMEI, I. P., em caso de necessidade de apoio especializado; e

d) A AT informa os membros dos órgãos de administração das em-
presas, utilizando para o efeito os endereços de correio eletrónico 
disponíveis nas suas bases de dados, e comunica nas respetivas 
áreas do Portal das Finanças das empresas que a informação 
relativa ao MAP se encontra disponível no sítio da Internet do 
IAPMEI, I. P., podendo ser ainda previstas outras formas de 
comunicação a efetuar pela AT ou pelo IAPMEI, I. P., nos termos 
do protocolo a celebrar ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º

ARTIGO 4.º
Procedimento

1 - A prestação de informação económica e financeira no âmbito 
do MAP é efetuada pelo IAPMEI, I. P., através da elaboração de uma 
análise quantitativa e tendencial, com recurso ao cálculo de sete indica-
dores económico-financeiros com base na informação da IES referente 
a cada empresa, complementada com uma apreciação qualitativa da 
situação financeira e económica da empresa, decorrente de algoritmo 
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operacionalizado pelo IAPMEI, I. P., que posiciona os indicadores 
económico-financeiros de cada empresa no contexto de empresas do 
mesmo setor com dimensão semelhante, nos termos do protocolo a 
celebrar ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º

2 - A análise quantitativa e tendencial tem por base indicadores 
produzidos pelo Banco de Portugal, com recurso aos dados estatísticos 
das empresas da Central de Balanços do Banco de Portugal, os quais têm 
por base, designadamente, a IES, sendo objeto de controlo de qualidade 
através da comparação com outras fontes de informação disponíveis, 
como seja a Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), com vista 
à disponibilização dos referidos indicadores pelo Banco de Portugal 
ao IAPMEI, I. P., para os efeitos do previsto no presente decreto-lei.

3 - Os indicadores que o Banco de Portugal disponibiliza ao IAPMEI, 
I. P., nos termos do número anterior não podem reproduzir a informação 
de base subjacente aos mesmos que tenha caráter reservado.

4 - Até ao dia 31 de dezembro de cada ano, é enviada pela AT uma 
mensagem de correio eletrónico aos membros dos órgãos de adminis-
tração das empresas, cujo conteúdo é definido nos termos do protocolo 
a celebrar ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º

5 - Até à mesma data, a AT inclui um alerta, cujo conteúdo é definido 
nos termos do protocolo a celebrar ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º, na área 
das empresas no Portal das Finanças, de onde consta uma hiperligação 
para a informação disponibilizada no sítio da Internet do IAPMEI, I. P.

6 - Caso se verifique um adiamento dos prazos legais para submis-
são da IES, os prazos referidos nos números anteriores são adiados na 
mesma medida.

ARTIGO 5.º
Finalidade e uso da informação

1 - É vedada ao IAPMEI, I. P., a transmissão de informação eco-
nómica e financeira produzida no âmbito do MAP, salvo nos casos 
expressamente previstos no presente decreto-lei.

2 - É ainda vedada a possibilidade de qualquer entidade pública ou 
privada ou pessoa singular requerer a disponibilização pelas empresas, 
ainda que voluntária, da informação ou resultados produzidos ou co-
nhecidos no âmbito do presente decreto-lei, para qualquer fim ou efeito.
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3 - A informação prestada no âmbito do MAP não responsabiliza as 
entidades intervenientes.

ARTIGO 6.º
Protocolos

1 - O IAPMEI, I. P., o Banco de Portugal e o INE, I. P., celebram 
um protocolo no qual estabelecem, para efeitos do disposto no presente 
decreto-lei, a articulação entre as três entidades, definem os indicadores 
que o Banco de Portugal disponibiliza ao IAPMEI, I. P., bem como a 
respetiva periodicidade, e preveem as medidas de segurança relativas 
à salvaguarda da informação disponibilizada.

2 - O IAPMEI, I. P., e a AT celebram um protocolo no qual esta-
belecem a articulação entre as duas entidades e definem os termos e 
conteúdo das comunicações a enviar às empresas destinatárias e aos 
respetivos membros dos órgãos de administração.

3 - O tratamento dos dados pessoais previsto no presente decreto-lei 
e no protocolo referido no número anterior é regulado pela legislação 
relativa à proteção de dados pessoais, designadamente o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

ARTIGO 7.º
Dever de segredo

1 - O Banco de Portugal transmite informação ao IAPMEI, I. P., 
nos termos do presente decreto-lei, e, na estrita medida do necessário, 
em derrogação do dever legal de segredo, sem prejuízo do disposto 
quanto à libertação de dados sujeitos ao segredo estatístico previsto 
na legislação aplicável.

2 - O IAPMEI, I. P., na medida em que receba informações do Banco 
de Portugal nos termos previstos na parte final do número anterior, 
fica sujeito a dever de segredo, nos termos e com as consequências 
previstas na lei, e apenas pode transmitir as informações recebidas às 
empresas às quais respeitem.

3 - O referido dever de segredo é aplicável às pessoas que exerçam 
ou tenham exercido funções no IAPMEI, I. P., bem como às que lhe 
prestem ou tenham prestado serviços a título permanente ou ocasional.
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ARTIGO 8.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro, passa a 
ter a seguinte redação:

«Artigo 5.º
[...]
1 - [...]:
a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) Análise da situação económica e financeira das empresas.
2 - [...].»

ARTIGO 9.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de dezembro

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de dezembro, na sua 
redação atual, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º
[...]
1 - [...].
2 - [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...]:
i) [...];
ii) [...];
iii) [...];
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iv) [...];
v) [...];
vi) [...];
vii) [...];
viii) Análise da situação económica e financeira das empresas no 

âmbito do Mecanismo de Alerta Precoce;
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...];
j) [...].»

ARTIGO 10.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de janeiro de 
2019. - António Luís Santos da Costa - Maria Manuel de Lemos Lei-
tão Marques - Maria de Fátima de Jesus Fonseca - João Jorge Arede 
Correia Neves.

Promulgado em 2 de abril de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendado em 8 de abril de 2019.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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DIRETIVA (UE) 2019/1023 
DO PARLAMENTO EUROPEU 

E DO CONSELHO,
DE 20 DE JUNHO DE 2019

Sobre os regimes de reestruturação preventiva, o perdão 
de dívidas e as inibições, e sobre as medidas destinadas a 

aumentar a eficiência dos processos relativos à reestruturação, 
à insolvência e ao perdão de dívidas, e que altera a Diretiva (UE) 

2017/1132 (Diretiva sobre reestruturação e insolvência)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EU-
ROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nomeadamente os artigos 53.º e 114.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos 

nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 2,
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário 3,
Considerando o seguinte:

1 - JO C 209 de 30.6.2017, p. 21.
2 - JO C 342 de 12.10.2017, p. 43.
3 - Posição do Parlamento Europeu de 28 de março de 2019 (ainda não publicada no Jornal 
Oficial) e decisão do Conselho de 6 de junho de 2019.
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(1)  A presente diretiva tem por objetivo contribuir para o bom funcio-
namento do mercado interno e eliminar os obstáculos ao exercício 
de liberdades fundamentais como a livre circulação de capitais e 
a liberdade de estabelecimento, os quais resultam das diferenças 
entre as legislações e processos nacionais de reestruturação pre-
ventiva, de insolvência, de perdão de dívidas e de inibições. Sem 
afetar os direitos e liberdades fundamentais dos trabalhadores, 
a presente diretiva visa eliminar esses obstáculos assegurando: 
o acesso das empresas e empresários viáveis que estejam em 
dificuldades financeiras a regimes nacionais eficazes de reestru-
turação preventiva que lhes permitam continuar a exercer a sua 
atividade; a possibilidade de os empresários honestos insolventes 
ou sobreendividados beneficiarem de um perdão total da dívida 
depois de um período razoável, permitindo-lhes assim terem 
uma segunda oportunidade; e uma maior eficácia dos processos 
relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas, 
nomeadamente com vista à redução da sua duração.

(2)  A reestruturação deverá permitir que os devedores com difi-
culdades financeiras continuem a exercer, na totalidade ou em 
parte, a sua atividade, através da alteração da composição, das 
condições ou da estrutura dos seus ativos e dos seus passivos ou de 
qualquer outra parte da sua estrutura de capital, nomeadamente 
com a venda de ativos ou de partes da atividade ou, se o direito 
nacional assim o previr, da própria empresa no seu conjunto, bem 
como através da realização de alterações operacionais. Salvo dis-
posição específica em contrário do direito nacional, as alterações 
operacionais, tais como a extinção ou a alteração de contratos ou 
a venda ou outra forma de alienação de ativos, deverão cumprir 
os requisitos gerais previstos no direito nacional para tais me-
didas, nomeadamente as normas de direito civil e de direito do 
trabalho. As conversões de dívida em capital deverão também 
satisfazer as garantias previstas pelo direito nacional. Os regimes 
de reestruturação preventiva deverão, acima de tudo, permitir que 
os devedores se reestruturem efetivamente numa fase precoce e 
evitem a insolvência, limitando assim a liquidação desnecessária 
de empresas viáveis. Tais regimes deverão ajudar a evitar a perda 
de postos de trabalho e a perda de conhecimentos especializados 
e competências, e maximizar o valor total em benefício dos credo-
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res, face ao que receberiam em caso de liquidação dos ativos da 
empresa ou em caso de melhor cenário alternativo na ausência 
de um plano, bem como dos proprietários e da economia no seu 
conjunto.

(3)  Os regimes de reestruturação preventiva deverão igualmente 
prevenir a formação de créditos não produtivos. A existência 
de regimes eficazes de reestruturação preventiva assegurará 
que sejam tomadas medidas antes de as empresas deixarem de 
reembolsar os seus empréstimos, ajudando assim a reduzir o risco 
de os empréstimos se tornarem créditos não produtivos durante 
as contrações cíclicas e atenuando o impacto negativo no setor 
financeiro. Será possível salvar uma percentagem significativa 
de empresas e postos de trabalho se houver regimes preventivos 
em todos os Estados-Membros em que as empresas disponham de 
estabelecimentos, ativos ou credores. O regime de reestruturação 
deverá proteger os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo 
os trabalhadores, de uma forma equilibrada. Paralelamente, as 
empresas não viáveis sem qualquer perspetiva de sobrevivência 
deverão ser liquidadas da forma mais rápida possível. Caso um 
devedor com dificuldades financeiras não seja economicamente 
viável ou caso a sua viabilidade económica não possa ser rapi-
damente restabelecida, os esforços de reestruturação poderão 
conduzir à aceleração e acumulação de perdas em prejuízo dos 
credores, trabalhadores e outras partes interessadas, bem como 
da economia no seu conjunto.

(4)  Existem diferenças entre os Estados-Membros no que respeita 
ao leque de processos disponíveis para que os devedores com 
dificuldades financeiras possam reestruturar as suas empresas. 
Certos Estados-Membros têm uma gama limitada de processos 
que possibilitam a restruturação de empresas apenas numa fase 
relativamente tardia, no âmbito de processos de insolvência. Nou-
tros Estados-Membros, a reestruturação é possível numa fase mais 
precoce, mas os processos disponíveis não são tão eficazes quanto 
poderiam ser ou são muito formais, em especial porque limitam 
o recurso a regimes extrajudiciais. O direito da insolvência tende 
cada vez mais a recorrer a soluções preventivas. Contrariamente 
à abordagem clássica que visa a liquidação de uma empresa em 
situação financeira difícil, a tendência favorece as abordagens cujo 
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objetivo consiste em recuperar a empresa ou, pelo menos, em res-
gatar as unidades da empresa que ainda sejam economicamente 
viáveis. Entre outros benefícios para a economia, esta abordagem 
ajuda muitas vezes a manter os postos de trabalho ou a reduzir 
as perdas de postos de trabalho. Além disso, o grau de interven-
ção em regimes de reestruturação preventiva das autoridades 
judiciais ou administrativas ou das pessoas por elas nomeadas 
varia, indo de uma intervenção inexistente ou mínima em alguns 
Estados-Membros até uma intervenção total noutros. De igual 
modo, as normas nacionais que dão uma segunda oportunidade 
aos empresários, concedendo-lhes designadamente o perdão das 
dívidas contraídas no exercício da sua atividade, variam consoante 
os Estados-Membros no tocante à duração do prazo para o perdão 
e às condições de concessão do perdão.

(5)  Em muitos Estados-Membros, são necessários mais de três anos 
para que os empresários que são insolventes mas honestos con-
sigam obter o perdão da dívida e recomeçar a sua atividade. A 
ineficiência dos regimes de perdão de dívidas e de inibição faz 
com que os empresários tenham de se deslocalizar para outras 
jurisdições para poderem ter um novo começo após um período ra-
zoável, com um custo adicional considerável tanto para os credores 
como para os próprios empresários. As decisões de inibição com 
vigência prolongada, que muitas vezes acompanham um processo 
de perdão de dívidas, obstam à liberdade de acesso e exercício de 
uma atividade empresarial por conta própria.

(6)  A excessiva morosidade dos processos relativos à reestruturação, 
à insolvência e ao perdão de dívidas em vários Estados-Membros 
contribui de forma significativa para as baixas taxas de recupe-
ração de créditos e para dissuadir os investidores de exercerem 
atividade em jurisdições em que os processos corram o risco de 
ser demasiado morosos e de terem custos excessivos.

(7)  As diferenças entre os Estados-Membros no que diz respeito aos 
processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão 
de dívidas traduzem-se em custos adicionais a suportar pelos 
investidores quando avaliam o risco dos devedores incorrerem em 
dificuldades financeiras em um ou mais Estados-Membros, ou de 
investir em empresas viáveis em dificuldades financeiras, bem 
como custos adicionais de reestruturação de empresas que tenham 



Parte III – Legislação 449

estabelecimentos, credores ou ativos noutros Estados-Membros. É, 
sobretudo, o caso da reestruturação dos grupos internacionais de 
sociedades. Os investidores referem a incerteza quanto às regras 
de insolvência ou o risco de processos de insolvência morosos ou 
complexos noutro Estado-Membro como uma das principais razões 
para não investirem ou não estabelecerem relações económicas 
com congéneres fora do Estado-Membro em que estão baseados. 
Esta incerteza constitui um desincentivo que obsta à liberdade 
de estabelecimento das empresas e à promoção do empreende-
dorismo e prejudica o bom funcionamento do mercado interno. 
Em especial, a maioria das micro, pequenas e médias empresas 
(PME) não dispõe dos recursos necessários para avaliar os riscos 
inerentes a atividades transfronteiriças.

(8)  As diferenças entre Estados-Membros nos processos relativos 
à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas dão azo 
a condições desiguais de acesso ao crédito e a diferentes taxas 
de recuperação de créditos nos Estados-Membros. Deste modo, 
é indispensável um maior grau de harmonização no domínio da 
reestruturação, da insolvência, do perdão de dívidas e das inibições 
para assegurar o bom funcionamento do mercado interno em geral 
e uma União dos Mercados de Capitais funcional em particular, 
bem como para a resiliência das economias europeias, inclusive 
para a preservação e criação de postos de trabalho.

(9)  Importa também reduzir o custo adicional da avaliação de ris-
cos e da execução transfronteiriça dos créditos de credores de 
empresários sobreendividados que se deslocalizam para outro 
Estado-Membro para obter um perdão de dívidas num prazo muito 
mais curto. Importa também reduzir os custos adicionais para os 
empresários que resultam da necessidade de se deslocalizarem 
para outro Estado-Membro para poderem beneficiar de um per-
dão de dívidas. Além disso, os obstáculos criados por decisões de 
inibição com vigência prolongada associadas à insolvência ou ao 
sobreendividamento dos empresários inibem o empreendedorismo.

(10) Qualquer operação de reestruturação, em especial de grande 
dimensão e com impacto significativo, deverá basear-se num 
diálogo com as partes interessadas. Esse diálogo deverá abarcar 
a escolha das medidas previstas em relação aos objetivos da 
operação de reestruturação, bem como as opções alternativas, e 
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deverá assegurar a participação adequada dos representantes dos 
trabalhadores conforme prevista no direito nacional e da União.

(11) Os obstáculos ao exercício das liberdades fundamentais não se 
confinam a situações estritamente transfronteiriças. Num mer-
cado interno cada vez mais interligado, no qual mercadorias, 
serviços, capitais e trabalhadores circulam livremente, e que tem 
uma dimensão digital cada vez mais vincada, são muito poucas 
as empresas estritamente nacionais se considerarmos todos os 
elementos pertinentes, tais como a sua clientela, a sua cadeia de 
abastecimento, o seu âmbito de atividade e a sua base de investi-
dores e de capital. Mesmo as insolvências a nível exclusivamente 
nacional podem ter impacto no funcionamento do mercado interno 
através do chamado efeito de dominó, pelo qual a insolvência de 
um devedor pode desencadear outras insolvências na cadeia de 
abastecimento.

(12) O Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Con-
selho4 trata de aspetos como a competência, o reconhecimento e a 
execução, a lei aplicável e a cooperação em matéria de processos de 
insolvência transfronteiriços, bem como a interligação dos registos 
de insolvências. O seu âmbito de aplicação abrange os processos 
preventivos que promovem a recuperação de devedores economica-
mente viáveis, bem como os processos que concedem processos de 
perdão aos empresários e outras pessoas singulares. No entanto, 
esse regulamento não resolve as disparidades entre as leis nacio-
nais que regem esses processos. Acresce que um instrumento uni-
camente limitado às insolvências transfronteiriças não eliminaria 
todos os obstáculos à livre circulação, da mesma maneira que não 
seria viável para os investidores determinar antecipadamente a 
natureza transfronteiriça ou nacional das eventuais dificuldades 
financeiras do devedor no futuro. Por conseguinte, é necessário ir 
além das questões de cooperação judiciária e estabelecer normas 
mínimas substantivas para os processos de reestruturação pre-
ventiva, bem como para os processos conducentes a um perdão 
das dívidas dos empresários.

4 - Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, 
relativo aos processos de insolvência (JO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
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(13) A presente diretiva aplica-se sem prejuízo do âmbito de apli-
cação do Regulamento (UE) 2015/848. Ela visa ser plenamente 
compatível com esse regulamento e completá-lo, ao obrigar os 
Estados-Membros a estabelecer processos de reestruturação 
preventiva que cumpram determinados princípios mínimos de 
eficácia. A presente diretiva não altera a abordagem seguida 
nesse regulamento de permitir que os Estados-Membros mante-
nham ou introduzam processos que não preenchem o requisito 
de publicidade previsto para a notificação nos termos do anexo 
A desse regulamento. Embora a presente diretiva não exija que 
os processos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação satisfaçam 
todas as condições de notificação nos termos desse anexo, visa 
facilitar o reconhecimento transfronteiriço desses processos e o 
reconhecimento e a executoriedade das decisões judiciais.

(14) A vantagem da aplicação do Regulamento (UE) 2015/848 consis-
te na criação de salvaguardas contra a relocalização abusiva do 
centro dos interesses principais do devedor durante um processo 
de insolvência transfronteiriço. Certas restrições deverão ser 
igualmente aplicadas aos processos não abrangidos por esse re-
gulamento.

(15) É necessário reduzir os custos da reestruturação tanto para os 
devedores como para os credores. Para o efeito, importa reduzir 
as diferenças entre Estados-Membros que dificultam a reestru-
turação precoce de devedores viáveis com dificuldades financei-
ras e a possibilidade de perdão de dívidas para os empresários 
honestos. A redução dessas diferenças deverá permitir maiores 
níveis de transparência, segurança jurídica e previsibilidade em 
toda a União. Essa redução deverá maximizar os rendimentos 
para todos os tipos de credores e investidores e fomentar o in-
vestimento transfronteiriço. Uma maior coerência dos processos 
de reestruturação e de insolvência deverá facilitar igualmente a 
reestruturação de grupos de sociedades, independentemente do 
local de estabelecimento dos seus membros na União.

(16) A supressão dos obstáculos a uma reestruturação preventiva eficaz 
dos devedores viáveis com dificuldades financeiras contribui para 
minimizar as perdas de postos de trabalho e as perdas de valor 
dos credores na cadeia de abastecimento, preserva o know-how 
e as competências e, deste modo, traz benefícios para a econo-
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mia em geral. Facilitar o perdão de dívidas para os empresários 
contribuirá para evitar a sua exclusão do mercado de trabalho e 
permitir-lhes-á reiniciar a atividade empresarial, retirando en-
sinamentos da experiência adquirida. Além disso, a redução da 
duração dos processos de reestruturação resultaria num aumento 
das taxas de recuperação de créditos por parte dos credores, pois, 
normalmente, a morosidade tem como único resultado uma per-
da acrescida de valor do devedor ou da empresa do devedor. Por 
fim, o estabelecimento de processos eficazes de reestruturação 
preventiva, de insolvência e de perdão permitirá uma melhor 
avaliação dos riscos inerentes às decisões de concessão e contração 
de empréstimos e facilitará o ajustamento dos devedores insol-
ventes ou sobreendividados, minimizando os custos económicos e 
sociais associados ao seu processo de desalavancagem. A presente 
diretiva deverá conferir aos Estados-Membros flexibilidade para 
aplicarem princípios comuns, respeitando, simultaneamente, os 
ordenamentos jurídicos nacionais. Os Estados-Membros deverão 
poder manter ou introduzir nos respetivos ordenamentos jurídicos 
nacionais regimes de reestruturação preventiva além dos previstos 
pela presente diretiva.

(17) As empresas, e mais especificamente as PME, que representam 
99 % da totalidade das empresas da União, deverão beneficiar de 
uma abordagem mais coerente ao nível da União. É mais provável 
que uma PME seja liquidada do que reestruturada, uma vez que 
têm que suportar custos desproporcionadamente mais elevados do 
que os suportados pelas empresas de maior dimensão. As PME, 
em especial quando confrontadas com dificuldades financeiras, 
não dispõem muitas vezes dos recursos necessários para suportar 
custos de reestruturação elevados e tirar partido dos processos 
de reestruturação mais eficientes apenas disponíveis em certos 
Estados-Membros. A fim de ajudar esses devedores a reestruturar-
-se com baixos custos, deverão ser desenvolvidas a nível nacional 
e disponibilizadas em linha listas de controlo exaustivas para os 
planos de reestruturação, adaptadas às necessidades e especifi-
cidades das PME. Além disso, deverão ser criados instrumentos 
de alerta precoce para alertar os devedores para a necessidade 
urgente de agir, tendo em conta os recursos limitados de que 
dispõem as PME para contratar peritos.
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(18) Ao definirem PME, os Estados-Membros poderão ter em devida 
consideração a Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho5 ou a Recomendação da Comissão de 6 de maio de 2003, 
relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas6.

(19) Convém excluir do âmbito de aplicação da presente diretiva os 
devedores que sejam empresas de seguros e de resseguros, tal como 
definidas no artigo 13.º, pontos 1 e 4, da Diretiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho7, instituições de crédito, tal 
como definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho8, empresas 
de investimento e organismos de investimento coletivo, tal como 
definidos no artigo 4.º, n.º 1, pontos 2 e 7, do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, contrapartes centrais, tal como definidas no artigo 
2.º, ponto 1, do Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho9, centrais de valores mobiliários, tal como 
definidas no artigo 2.º, n.º 1, ponto 1, do Regulamento (UE) n.º 
909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho10 e outras insti-
tuições financeiras e entidades enumeradas no artigo 1.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo, da Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho11. Estes devedores deverão estar sujeitos a um 

5 - Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relató-
rios conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho (JO L 182 
de 29.6.2013, p. 19).
6 - Recomendação da Comissão de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e 
médias empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
7 - Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, 
relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 
335 de 17.12.2009, p. 1).
8 - 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 e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
9 - Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 
2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios 
de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
10 - Regulamento (UE) n.º 909/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 
2014, relativo à melhoria da liquidação de valores mobiliários na União Europeia e às Centrais 
de Valores Mobiliários (CSDs) e que altera as Diretivas 98/26/CE e 2014/65/UE e o Regulamento 
(UE) n.º 236/2012 (JO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
11 - Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que 
estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e 
de empresas de investimento e que altera a Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as Diretivas 
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 
2013/36/UE e os Regulamentos (UE) n.º 1093/2010 e (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho (JO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
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regime especial, dispondo as autoridades nacionais de supervisão 
e resolução de extensos poderes de intervenção em relação a esses 
devedores. Os Estados-Membros deverão poder excluir outras 
entidades financeiras que prestem serviços financeiros às quais 
sejam aplicáveis regimes e poderes de intervenção comparáveis.

(20) Por idênticas considerações, convém excluir igualmente do âmbito 
de aplicação da presente diretiva os organismos públicos nos ter-
mos do direito nacional. Os Estados-Membros deverão também 
poder limitar o acesso aos regimes de reestruturação preventiva 
às pessoas coletivas, porquanto as dificuldades financeiras dos 
empresários podem ser tratadas de modo eficiente não só através 
de processos de reestruturação preventiva, mas também através 
de processos conducentes a um perdão da dívida ou através de 
reestruturações informais com base em acordos contratuais. Os 
Estados-Membros com ordenamentos jurídicos diferentes, em 
que o mesmo tipo de entidade tem um estatuto jurídico diferente 
consoante o ordenamento jurídico, deverão poder aplicar um re-
gime uniforme a essas entidades. Os regimes de reestruturação 
preventiva criados por força da presente diretiva não deverão 
afetar os créditos e direitos oponíveis aos devedores decorrentes 
de sistemas de pensões profissionais, se a formação desses créditos 
e direitos tiver ocorrido num período anterior à reestruturação.

(21) O sobreendividamento dos consumidores é uma questão de grande 
importância económica e social e está estreitamente relacionado 
com a redução do endividamento excessivo. Além disso, muitas 
vezes não é possível estabelecer uma distinção clara entre as 
dívidas contraídas por um empresário no exercício da sua ati-
vidade comercial, industrial ou artesanal, ou profissional por 
conta própria, e as contraídas fora do âmbito dessas atividades. 
Os empresários não beneficiarão efetivamente de uma segunda 
oportunidade se tiverem que ser parte em processos distintos, 
com diferentes condições de acesso e prazos para o perdão, para 
obter o perdão das suas dívidas de natureza profissional e das 
outras dívidas contraídas fora do âmbito profissional. Por estes 
motivos, apesar de a presente diretiva não estabelecer regras 
vinculativas relativas ao sobreendividamento dos consumidores, 
será aconselhável que os Estados-Membros apliquem igualmente 
aos consumidores, logo que possível, as disposições da presente 
diretiva relativas ao perdão de dívidas.
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(22) Quanto mais cedo um devedor puder detetar as suas dificuldades 
financeiras e tomar medidas adequadas, mais elevada será a 
probabilidade de evitar uma insolvência iminente ou, no caso de 
uma empresa cuja viabilidade esteja comprometida de forma per-
manente, mais ordenado e eficiente será o processo de liquidação. 
Assim, deverão ser fornecidas informações claras, atualizadas, 
concisas e fáceis de consultar sobre os processos de reestruturação 
preventiva disponíveis e deverão ser criados um ou mais instru-
mentos de alerta precoce, de modo a incentivar os devedores que 
comecem a enfrentar dificuldades financeiras a tomar medidas 
numa fase precoce. Os instrumentos de alerta precoce, sob a for-
ma de mecanismos de alerta que indiquem quando o devedor não 
efetuou determinados tipos de pagamentos, poderão ser acionados, 
por exemplo, pelo não pagamento de impostos ou de contribuições 
para a segurança social. Esses instrumentos poderão ser elabora-
dos pelos Estados-Membros ou por entidades privadas, desde que o 
objetivo seja atingido. Os Estados-Membros deverão disponibilizar 
em linha informações sobre os instrumentos de alerta precoce, 
por exemplo num sítio Web ou numa página Web para o efeito. 
Os Estados-Membros deverão poder adaptar os instrumentos de 
alerta precoce em função da dimensão da empresa e estabelecer 
disposições sobre os instrumentos de alerta precoce específicas 
para empresas e grupos de grande dimensão que tenham em conta 
as suas especificidades. A presente diretiva não deverá atribuir 
aos Estados-Membros qualquer responsabilidade por potenciais 
danos sofridos através de processos de reestruturação desenca-
deados por tais instrumentos de alerta precoce.

(23) Num esforço para aumentar o apoio aos trabalhadores e seus 
representantes, os Estados-Membros deverão assegurar que seja 
dado aos representantes dos trabalhadores acesso a informações 
pertinentes e atualizadas sobre a disponibilidade de instrumentos 
de alerta precoce e deverão ter também a possibilidade de apoiar 
os representantes dos trabalhadores na avaliação da situação 
económica do devedor.

(24) Os devedores, incluindo as entidades jurídicas e, se o direito 
nacional assim o previr, as pessoas singulares e os grupos de 
sociedades, deverão poder dispor de um regime de reestrutura-
ção que lhes permita enfrentar as suas dificuldades financeiras 
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numa fase precoce, quando for provável que será possível evitar 
a sua insolvência e garantir a viabilidade da empresa. O regime 
de reestruturação deverá estar disponível antes de o devedor 
ser declarado insolvente nos termos do direito nacional, ou seja, 
antes de o devedor preencher as condições do direito nacional 
necessárias para iniciar um processo de insolvência coletivo que, 
normalmente, implica a inibição total do devedor e a nomeação 
de um síndico. A fim de evitar o recurso abusivo aos regimes de 
reestruturação, as dificuldades financeiras do devedor deverão 
indicar uma probabilidade de insolvência e o plano de reestrutu-
ração deverá ser capaz de impedir a insolvência do devedor e de 
assegurar a viabilidade da empresa.

(25) Os Estados-Membros deverão poder determinar se os créditos que 
vencem ou que são constituídos depois de ter sido apresentado o 
pedido de abertura de um processo de reestruturação preventiva, 
ou depois da abertura do processo, são incluídos nas medidas de 
reestruturação preventiva ou na suspensão das medidas de exe-
cução. Os Estados-Membros deverão poder decidir se a suspensão 
das medidas de execução tem efeitos nos juros vencidos sobre os 
créditos.

(26) Os Estados-Membros deverão poder introduzir um teste de via-
bilidade aplicável ao devedor como condição para se ter acesso 
ao processo de reestruturação preventiva previsto pela presente 
diretiva. Esse teste deverá ser efetuado sem prejuízo para os ativos 
do devedor, o que poderá assumir a forma, entre outras, da con-
cessão de uma suspensão provisória ou a realização sem demora 
indevida do teste. A inexistência de prejuízo não deverá impedir 
os Estados-Membros de exigirem aos devedores que provem a sua 
viabilidade a expensas próprias.

(27) O facto de os Estados-Membros poderem limitar o acesso a um 
regime de reestruturação no que respeita empresas aos devedores 
que tenham sido condenados por infrações graves às obrigações 
contabilísticas não os deverá impedir de também limitarem o 
acesso de devedores a regimes de reestruturação preventiva 
caso os seus livros e registos estejam incompletos ou apresentem 
deficiências num grau que impossibilite determinar a situação 
profissional e financeira do devedor.
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(28) Os Estados-Membros deverão poder alargar o âmbito dos regimes 
de reestruturação preventiva previstos pela presente diretiva às 
situações em que os devedores enfrentem dificuldades não finan-
ceiras, desde que tais dificuldades deem origem a uma ameaça 
real e grave à capacidade atual ou futura dos devedores para 
pagar as suas dívidas na data de vencimento. O quadro temporal 
pertinente para a determinação dessa ameaça poderá estender-se 
por um período de vários meses, ou mesmo mais longo, a fim de 
ter em conta os casos em que o devedor se defronta com dificul-
dades não financeiras que ameaçam o estatuto da sua empresa 
enquanto empresa em atividade e, a médio prazo, a sua liquidez. 
Tal poderá suceder, por exemplo, quando o devedor tiver perdido 
um contrato que era para ele de fundamental importância.

(29) A fim de promover a eficiência e reduzir os atrasos e os custos, os 
regimes de reestruturação preventiva nacionais deverão prever 
processos flexíveis. Sempre que a presente diretiva seja transposta 
por meio de mais do que um processo dentro de um regime de 
reestruturação, o devedor deverá ter acesso a todos os direitos e 
salvaguardas previstos na presente diretiva a fim de realizar uma 
reestruturação preventiva eficaz. Com exceção dos casos em que 
a intervenção das autoridades judiciais ou administrativas seja 
obrigatória nos termos previstos ao abrigo da presente diretiva, 
os Estados-Membros deverão poder limitar a intervenção dessas 
autoridades às situações em que ela seja necessária e proporcio-
nada, tendo em consideração, entre outros fatores, o objetivo de 
salvaguardar os direitos e interesses dos devedores e das partes 
afetadas, bem como o objetivo de reduzir os prazos e os custos dos 
processos. Caso os credores ou os representantes dos trabalhado-
res sejam autorizados a iniciar um processo de reestruturação 
nos termos do direito nacional e, sempre que o devedor seja uma 
PME, os Estados-Membros deverão exigir o acordo do devedor 
como condição prévia para o início do processo, e deverão poder 
também tornar esse requisito extensivo aos devedores que sejam 
empresas de grande dimensão.

(30) Com o fito de evitar custos desnecessários, de refletir a natureza 
precoce da reestruturação preventiva e de incentivar os devedores 
a pedir a reestruturação preventiva numa fase precoce das suas di-
ficuldades financeiras, os devedores deverão, em princípio, manter 
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o controlo dos seus ativos e do exercício corrente da sua atividade. 
A nomeação de um profissional no domínio da reestruturação para 
supervisionar a atividade dos devedores ou para assumir em parte 
o controlo da gestão corrente das suas atividades, não deverá ser 
sempre obrigatória, mas sim efetuada caso a caso, em função das 
circunstâncias do processo ou das necessidades específicas do de-
vedor. No entanto, os Estados-Membros deverão poder determinar 
que a nomeação de um profissional no domínio da reestruturação 
é sempre necessária em certas circunstâncias, como por exemplo, 
quando: o devedor beneficiar de uma suspensão geral das medidas 
de execução; o plano de reestruturação tiver de ser confirmado 
mediante a reestruturação forçada da dívida contra categorias de 
credores; o plano de reestruturação incluir medidas que afetem 
os direitos dos trabalhadores; ou o devedor ou os seus gestores 
tiverem atuado de forma criminosa, fraudulenta ou prejudicial 
em relações empresariais.

(31) Para efeitos de assistência às partes na negociação e elaboração 
de um plano de reestruturação, os Estados-Membros deverão 
prever a nomeação obrigatória de um profissional no domínio da 
reestruturação quando: uma autoridade judicial ou administrativa 
conceder ao devedor uma suspensão geral das medidas de execu-
ção, desde que, nesse caso, seja necessário um profissional para 
salvaguardar os interesses das partes; o plano de reestruturação 
tiver de ser confirmado por uma autoridade judicial ou adminis-
trativa mediante a reestruturação forçada da dívida contra cate-
gorias de credores; o plano de reestruturação tiver sido solicitado 
pelo devedor; ou o plano de reestruturação for solicitado por uma 
maioria de credores, desde que os credores suportem os custos e 
honorários do profissional.

(32) Um devedor deverá poder beneficiar de uma suspensão temporária 
das medidas de execução, quer seja concedida por uma autoridade 
judicial ou administrativa quer por força da lei, no intuito de apoiar 
as negociações de um plano de restruturação, a fim de continuar 
a exercer a sua atividade ou, pelo menos, preservar o valor do seu 
património, durante as negociações. Se o direito nacional assim 
o previr, também deverá ser possível aplicar-se a suspensão em 
benefício de terceiros prestadores de garantias, incluindo garantes 
e prestadores de garantias financeiras. No entanto, os Estados-
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-Membros deverão poder prever que as autoridades judiciais ou 
administrativas possam recusar a concessão de uma suspensão 
das medidas de execução quando tal suspensão não seja necessária 
ou quando não satisfaça o objetivo de apoiar as negociações. Os 
motivos de recusa poderão incluir a falta de apoio pelas maiorias 
de credores exigidas ou, se o direito nacional assim o previr, a 
incapacidade efetiva do devedor de pagar as suas dívidas na data 
de vencimento.

(33) A fim de facilitar e acelerar o desenrolar do processo, os Estados-
-Membros deverão poder estabelecer, numa base ilidível, presun-
ções para a presença de motivos de recusa da suspensão, sempre 
que, por exemplo, o devedor adote um comportamento típico de um 
devedor que não tem capacidade para pagar as dívidas na data de 
vencimento, como um incumprimento substancial em relação aos 
trabalhadores ou a organismos fiscais ou de segurança social, ou 
sempre que o devedor ou os gestores em exercício de uma empresa 
tenham cometido um crime financeiro, que permita supor que uma 
maioria de credores não apoiará o início das negociações.

(34) A suspensão das medidas de execução poderá ser de caráter geral, 
na medida em que afete todos os credores, ou poderá aplicar-se 
apenas a alguns credores individuais ou algumas categorias de cre-
dores. Os Estados-Membros deverão poder excluir certos créditos 
ou categorias de créditos do âmbito de aplicação da suspensão em 
circunstâncias bem definidas, tais como os créditos que são garan-
tidos por ativos cuja eliminação não comprometa a reestruturação 
da empresa ou os créditos de credores cuja suspensão causaria 
prejuízos injustos, por exemplo devido à falta de compensação por 
perdas sofridas ou à depreciação das garantias.

(35) A fim de encontrar um justo equilíbrio entre os direitos do deve-
dor e dos credores, a suspensão das medidas de execução deverá 
aplicar-se por um período máximo que pode ir até quatro meses. 
As reestruturações complexas poderão, no entanto, exigir períodos 
mais longos. Os Estados-Membros deverão poder dispor que em 
tais casos a autoridade judicial ou administrativa possa conceder 
prorrogações do período inicial de suspensão. Se uma autoridade 
judicial ou administrativa não decidir sobre a prorrogação do 
período de suspensão antes do seu termo, a suspensão deverá 
deixar de produzir efeitos no momento em que o período de sus-

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 460

pensão expirar. No interesse da segurança jurídica, a duração 
total do período de suspensão deverá ser limitada a 12 meses. Os 
Estados-Membros deverão poder dispor uma suspensão por tempo 
indeterminado caso o devedor seja declarado insolvente nos termos 
do direito nacional. Os Estados-Membros deverão poder decidir 
se uma suspensão provisória curta, enquanto se aguarde uma 
decisão da autoridade judicial ou administrativa sobre o acesso 
ao regime de reestruturação preventiva, está sujeita aos prazos 
previstos na presente diretiva.

(36) A fim de assegurar que os credores não sejam desnecessariamente 
lesados, os Estados-Membros deverão dispor que as autoridades 
judiciais ou administrativas podem levantar a suspensão das 
medidas de execução se esta deixar de cumprir o objetivo de 
apoiar as negociações, por exemplo se se verificar que a maioria 
de credores exigida não apoia a continuação das negociações. A 
suspensão também deverá ser levantada se os credores forem por 
ela injustamente prejudicados, caso os Estados-Membros prevejam 
essa possibilidade. Os Estados-Membros deverão ser autorizados 
a limitar a possibilidade de levantar a suspensão às situações em 
que os credores não tenham tido a possibilidade de ser ouvidos 
antes da sua entrada em vigor ou antes de ter sido prorrogada. 
Os Estados-Membros deverão também ser autorizados a fixar um 
período mínimo durante o qual a suspensão não pode ser levan-
tada. Para determinar se os credores são ou não injustamente 
prejudicados, as autoridades judiciais ou administrativas deverão 
poder equacionar se a suspensão preservará o valor global do 
património em causa, e se o devedor está a agir de má-fé ou com 
dolo ou se, em termos gerais, está a agir contra as expectativas 
legítimas do conjunto dos credores.

(37) A presente diretiva não abrange as disposições em matéria de 
compensações ou garantias para os credores cuja garantia é 
suscetível de diminuir em valor durante a suspensão. Um credor 
ou uma categoria de credores seriam injustamente prejudicados 
pela suspensão se, por exemplo, os seus créditos sofressem uma 
redução mais substancial em resultado da suspensão do que se 
a suspensão não fosse aplicada, ou se fossem prejudicados face a 
outros credores numa situação semelhante. Os Estados-Membros 
deverão poder prever que, sempre que seja determinado um 
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prejuízo injusto em relação a um ou mais credores ou uma ou 
mais categorias de credores, a suspensão possa ser levantada em 
relação a esses credores ou categorias de credores ou em relação 
a todos os credores. Os Estados-Membros deverão poder decidir 
quem tem o direito de solicitar o levantamento da suspensão.

(38) A suspensão das medidas de execução deverá igualmente conduzir 
à suspensão da obrigação do devedor de apresentar um pedido de 
abertura de um processo de insolvência suscetível de resultar na 
liquidação do devedor, ou da abertura de tal processo a pedido do 
credor. Tais processos de insolvência não deverão estar limitados 
por lei aos que têm por único resultado a liquidação do devedor, 
uma vez que podem também permitir uma reestruturação do 
devedor. A suspensão da abertura, a pedido dos credores, de um 
processo de insolvência deverá aplicar-se não só caso os Estados-
-Membros prevejam uma suspensão geral das medidas de execução 
que abranja todos os credores, mas também caso os Estados-
-Membros disponham da opção de uma suspensão das medidas de 
execução aplicável unicamente a um número limitado de credores. 
No entanto, os Estados-Membros deverão poder prever que um 
processo de insolvência possa ser aberto a pedido de autoridades 
públicas atuando não na qualidade de credor, mas no interesse 
geral, como no caso do ministério público.

(39) A presente diretiva não deverá impedir os devedores de pagar, 
no decurso normal da sua atividade, os créditos dos credores não 
afetados ou a eles devidos e os créditos dos credores afetados que 
surjam durante a suspensão das medidas de execução. A fim de 
assegurar que os credores com créditos que já existiam antes da 
abertura de um processo de reestruturação ou da suspensão das 
medidas de execução não pressionem o devedor para que pague os 
créditos que, caso contrário, seriam reduzidos através da execução 
do plano de reestruturação, os Estados-Membros deverão poder 
prever a suspensão da obrigação do devedor relativa ao pagamento 
desses créditos.

(40) Quando um devedor instaurar um processo de insolvência, certos 
fornecedores podem deter direitos contratuais, previstos nas desig-
nadas cláusulas ipso facto, que os habilitem a resolver o contrato 
de fornecimento unicamente com base na insolvência, mesmo que 
o devedor tenha cumprido devidamente as suas obrigações. As 
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cláusulas ipso facto poderão ser igualmente de aplicação quando 
um devedor solicitar a aplicação de medidas de reestruturação 
preventiva. Se tais cláusulas forem invocadas quando o devedor 
esteja apenas a negociar um plano de reestruturação ou a solicitar 
a suspensão das medidas de execução, ou em virtude de qualquer 
evento relacionado com a suspensão, a resolução antecipada pode 
ter um impacto negativo na empresa do devedor e no êxito da sua 
recuperação. Por conseguinte, nesses casos, é necessário prever 
que os credores não possam invocar essas cláusulas ipso facto 
alusivas à negociação de um plano de reestruturação, à suspensão 
ou a qualquer evento semelhante relacionado com esta última.

(41) A resolução antecipada põe em perigo a capacidade de uma em-
presa para continuar em atividade durante as negociações sobre 
a reestruturação, em especial estando em causa contratos de 
prestação de serviços essenciais como o abastecimento de gás, 
eletricidade ou água, telecomunicações e serviços de pagamento 
por cartão. Os Estados-Membros deverão prever que os credores 
aos quais se aplica a suspensão das medidas de execução, cujos 
créditos já existiam antes da suspensão e não tenham sido pagos 
pelo devedor, não sejam autorizados a recusar-se a cumprir, nem a 
resolver, antecipar ou alterar, de qualquer outra forma, contratos 
executórios essenciais durante o período de suspensão, desde que 
o devedor cumpra as suas obrigações, no âmbito de tais contratos, 
que vençam durante a suspensão. Constituem contratos executó-
rios, por exemplo, os acordos de locação e de licença, os contratos 
de abastecimento de longo prazo e os contratos de franquia.

(42) A presente diretiva deverá estabelecer normas mínimas apli-
cáveis ao conteúdo do plano de reestruturação. No entanto, os 
Estados-Membros deverão poder exigir explicações adicionais no 
plano de reestruturação, atinentes, por exemplo, aos critérios que 
presidiram ao agrupamento dos credores, que podem ser relevan-
tes no caso de uma dívida só estar parcialmente garantida. Os 
Estados-Membros não poderão ser obrigados a exigir o parecer de 
um perito em relação ao valor dos ativos que tem de ser indicado 
no plano.

(43) Os credores afetados por um plano de reestruturação, incluindo os 
trabalhadores, e, caso o direito nacional o permita, os detentores 
de participações deverão ter o direito de votar a adoção do plano 
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de reestruturação. Os Estados-Membros deverão poder prever um 
número limitado de exceções a esta regra. As partes não afetadas 
pelo plano de reestruturação não deverão ter direito de voto sobre 
o plano, nem a aprovação de qualquer plano deverá carecer do seu 
apoio. O conceito de «partes afetadas» deverá incluir apenas os 
trabalhadores na sua qualidade de credores. Por conseguinte, se 
os Estados-Membros decidirem isentar os créditos dos trabalha-
dores do regime de reestruturação preventiva, os trabalhadores 
não deverão ser considerados partes afetadas. A votação sobre a 
adoção de um plano de reestruturação poderá assumir a forma 
de uma votação formal ou de uma consulta e acordo com a maio-
ria exigida de partes afetadas. Porém, se a votação assumir a 
forma de um acordo com a maioria exigida, poderá ser oferecida 
às partes afetadas que não estiveram envolvidas nesse acordo a 
possibilidade de aderir ao plano de reestruturação.

(44) A fim de assegurar que os direitos substancialmente semelhantes 
sejam tratados de forma equitativa e que os planos de reestrutura-
ção possam ser adotados sem prejudicar injustamente os direitos 
das partes afetadas, estas deverão ser tratadas em categorias 
distintas que correspondam aos critérios de formação de categorias 
previstos no direito nacional. Por formação de categorias entende-
-se o agrupamento de partes afetadas para efeitos da adoção de 
um plano de modo a refletir os direitos e o grau de prioridade dos 
seus créditos e interesses. No mínimo, os credores garantidos e não 
garantidos deverão ser sempre tratados em categorias distintas. 
Contudo, os Estados-Membros deverão poder exigir que sejam 
formadas mais do que duas categorias de credores, incluindo 
diferentes categorias de credores garantidos ou não garantidos 
e categorias de credores com créditos subordinados. Os Estados-
-Membros deverão também poder tratar em categorias distintas 
outros tipos de credores sem interesses comuns suficientes, como 
as autoridades fiscais ou de segurança social. Os Estados-Membros 
deverão poder prever a possibilidade de os créditos garantidos 
serem divididos em partes garantidas e não garantidas com base 
na avaliação das garantias. Os Estados-Membros deverão também 
poder prever regras específicas de apoio à formação de categorias 
caso os credores não diversificados ou por outros motivos espe-
cialmente vulneráveis, como os trabalhadores ou os pequenos 
fornecedores, beneficiem dessa formação de categorias.
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(45) Os Estados-Membros deverão poder prever que os devedores 
que sejam PME possam, em razão da sua estrutura de capital 
relativamente simples, ser dispensados da obrigação de tratar 
as partes afetadas em categorias distintas. Nos casos em que as 
PME tenham optado por criar uma única categoria votante e essa 
categoria vote contra o plano, os devedores deverão poder apre-
sentar um novo plano, em consonância com os princípios gerais 
da presente diretiva.

(46) Os Estados-Membros deverão, de qualquer modo, assegurar o 
tratamento adequado no seu direito nacional das questões espe-
cialmente importantes para a formação das categorias, tais como 
os créditos das partes relacionadas, e prever regras em matéria de 
créditos condicionais e créditos contestados. Os Estados-Membros 
deverão ser autorizados a regular a forma como os créditos contes-
tados são tratados, para efeitos da atribuição de direitos de voto. A 
autoridade judicial ou administrativa deverá analisar a formação 
das categorias, incluindo a seleção dos credores afetados pelo 
plano, aquando da apresentação de um plano de reestruturação 
para confirmação. Contudo, os Estados-Membros deverão poder 
igualmente prever que essa autoridade seja habilitada a analisar 
a referida formação numa fase anterior, se o proponente do plano 
solicitar antecipadamente a sua validação ou orientações.

(47) O direito nacional deverá estabelecer as maiorias exigidas de 
modo a evitar que uma minoria de partes afetadas em cada ca-
tegoria possa entravar a adoção de um plano de reestruturação 
que não reduza injustamente os seus direitos e interesses. Sem 
uma regra de maioria vinculativa aplicável aos credores garan-
tidos discordantes, a reestruturação precoce seria impossível em 
muitos casos, como por exemplo naqueles em que, pese embora a 
necessidade de uma reestruturação financeira, a empresa é, não 
obstante, viável. A fim de assegurar que as partes tenham uma 
palavra a dizer quanto à adoção de planos de reestruturação na 
proporção das participações que detêm na empresa, a maioria 
exigida deverá basear-se no montante dos créditos dos credores ou 
dos interesses dos detentores de participações numa determinada 
categoria. Além disso, os Estados-Membros deverão poder exigir a 
obtenção de uma maioria do número de partes afetadas em cada 
categoria. Os Estados-Membros deverão poder estabelecer regras 
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relativamente às partes afetadas com direito de voto que não exer-
çam esse direito de forma correta ou não estejam representadas, 
como seja regras que permitam tomar essas partes afetadas em 
consideração para um limiar de participação ou para o cálculo da 
maioria. Os Estados-Membros deverão também poder prever um 
limiar de participação para a votação.

(48) A confirmação de um plano de reestruturação por parte de uma 
autoridade judicial ou administrativa é necessária para assegu-
rar uma redução dos direitos dos credores ou dos interesses dos 
detentores de participações que seja proporcional às vantagens da 
reestruturação, bem como o direito à ação destes últimos. A confir-
mação é particularmente necessária se: existirem partes afetadas 
discordantes; o plano de reestruturação contiver disposições sobre 
novos financiamentos; ou o plano implicar a perda de mais de 25 
% da mão de obra. Contudo, os Estados-Membros deverão poder 
prever que a confirmação por parte de uma autoridade judicial ou 
administrativa é necessária também noutros casos. A confirmação 
de um plano que implique a perda de mais de 25 % da mão de 
obra só deverá ser necessária se o direito nacional permitir que 
os regimes de reestruturação preventiva prevejam medidas com 
efeito direto nos contratos de trabalho.

(49) Os Estados-Membros deverão assegurar que uma autoridade 
judicial ou administrativa possa rejeitar um plano se tiver sido 
estabelecido que o plano reduz os direitos dos credores ou deten-
tores de participações discordantes para um nível inferior àquele 
que poderiam razoavelmente esperar em caso de liquidação da 
empresa do devedor, seja através de uma liquidação fracionada 
seja através da venda da empresa em atividade, em função das cir-
cunstâncias específicas do devedor em causa, quer para um nível 
inferior àquele que poderiam razoavelmente esperar em caso de 
melhor cenário alternativo se o plano de reestruturação não fosse 
confirmado. No entanto, caso o plano seja confirmado ao abrigo da 
reestruturação forçada da dívida contra categorias de credores, 
deverá ser feita referência ao mecanismo de proteção usado em 
tal cenário. Caso os Estados-Membros optem por proceder a uma 
avaliação do devedor como uma empresa em atividade, o valor 
desta deverá ter em conta o valor da empresa do devedor a mais 
longo prazo por oposição ao valor de liquidação. Regra geral, o 
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valor da empresa em atividade é superior ao valor de liquidação 
porque assenta no pressuposto de a empresa continuar a exercer 
a sua atividade com o mínimo de perturbação, ter a confiança 
dos credores financeiros, acionistas e clientes, continuar a gerar 
receitas e limitar o impacto sobre os seus trabalhadores.

(50) Embora o cumprimento do teste do melhor interesse dos credores 
só deva ser examinado por uma autoridade judicial ou adminis-
trativa se o plano de reestruturação for contestado com base nesse 
fundamento, a fim de evitar que seja feita uma avaliação em todos 
os casos, os Estados-Membros deverão poder prever que possam 
ser examinadas oficiosamente outras condições de confirmação. 
Os Estados-Membros deverão poder acrescentar outras condições 
que tenham de ser cumpridas para confirmar um plano de rees-
truturação, tais como a questão de saber se os detentores de par-
ticipações estão devidamente protegidos. As autoridades judiciais 
ou administrativas deverão poder recusar-se a confirmar os planos 
de reestruturação que não apresentem perspetivas razoáveis de 
evitar a insolvência do devedor ou de garantir a viabilidade da 
empresa. Todavia, não deverá ser exigido aos Estados-Membros 
que assegurem que tal apreciação seja realizada oficiosamente.

(51) A notificação de todas as partes afetadas deverá ser uma das 
condições para a confirmação de um plano de reestruturação. Os 
Estados-Membros deverão poder definir a forma da notificação, 
identificar o momento em que deverá ser efetuada, bem como de 
adotar disposições para o tratamento de créditos desconhecidos no 
que respeita à notificação. Os Estados-Membros deverão também 
poder prever que as partes não afetadas têm que ser informadas 
sobre o plano de reestruturação.

(52) A aprovação no teste do «melhor interesse dos credores» deverá ser 
interpretada no sentido de que nenhum credor discordante fique 
em pior situação com o plano de reestruturação do que ficaria quer 
em caso de liquidação, seja através da liquidação fracionada, seja 
da venda da empresa em atividade, quer em caso de melhor cenário 
alternativo, se o plano de reestruturação não for confirmado. Os 
Estados-Membros deverão poder escolher um destes limiares ao 
aplicar o teste do melhor interesse dos credores no direito nacional. 
Esse teste deverá ser aplicado sempre que um plano tenha de ser 
confirmado para vincular os credores discordantes ou, se for esse 
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o caso, as categorias discordantes de credores. Em consequência 
do teste do melhor interesse dos credores, sempre que credores 
institucionais públicos tenham um estatuto privilegiado nos 
termos do direito nacional, os Estados-Membros deverão poder 
prever que o plano não poderá impor a anulação total ou parcial 
dos créditos desses credores.

(53) Embora o plano de reestruturação deva ser sempre adotado se 
contar com o apoio da maioria exigida em cada categoria afetada, 
ainda deverá ser possível que um plano de reestruturação que não 
tenha o apoio da maioria exigida em cada categoria afetada seja 
confirmado por uma autoridade judicial ou administrativa, sob 
proposta de um devedor ou com o acordo deste. No caso de uma 
pessoa coletiva, os Estados-Membros deverão poder decidir se, 
para efeitos da adoção ou confirmação de um plano de reestrutu-
ração, se deve entender por devedor o conselho de administração 
da pessoa coletiva ou uma determinada maioria de acionistas ou 
detentores de participações. Para que o plano seja confirmado em 
caso de uma reestruturação forçada da dívida contra categorias 
de credores, deverá ser apoiado por uma maioria das categorias 
votantes de partes afetadas. Pelo menos uma dessas categorias 
deverá ser uma categoria de credores garantidos ou ter precedên-
cia sobre a categoria de credores comuns não garantidos.

(54) Deverá ser possível que, caso a maioria das categorias votantes 
não apoie o plano de reestruturação, este possa, ainda assim, 
ser confirmado se for apoiado por, pelo menos, uma categoria de 
credores afetada ou prejudicada que, após a avaliação do devedor 
como empresa em atividade, receba um pagamento ou conserve 
algum interesse ou, se o direito nacional assim o previr, se possa 
razoavelmente presumir que receberia um pagamento ou con-
servaria algum interesse se fosse aplicada a ordem normal das 
prioridades de liquidação nos termos do direito nacional. Nesse 
caso, os Estados-Membros deverão poder aumentar o número de 
categorias que são exigidas para aprovar o plano, sem necessaria-
mente exigir que, após a avaliação do devedor como empresa em 
atividade, todas essas categorias recebessem um pagamento ou 
conservassem algum interesse nos termos do direito nacional. No 
entanto, os Estados-Membros não deverão exigir o consentimento 
de todas as categorias. Consequentemente, se existirem apenas 
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duas categorias de credores, o consentimento de pelo menos uma 
delas deverá ser considerado suficiente, se forem preenchidas as 
demais condições para a aplicação de uma reestruturação forçada 
da dívida contra categorias de credores. Deverá entender-se que 
os credores sofrem um prejuízo quando os seus créditos sofram 
uma redução de valor.

(55) No caso de uma reestruturação forçada da dívida contra categorias 
de credores, os Estados-Membros deverão assegurar que as cate-
gorias discordantes de credores afetados não sejam injustamente 
prejudicadas em virtude do plano proposto, devendo proporcionar 
proteção suficiente a essas categorias discordantes. Os Estados-
-Membros deverão poder proteger uma categoria discordante de 
credores afetados através da garantia de que estes recebam um 
tratamento pelo menos tão favorável como o de qualquer outra 
categoria do mesmo grau e mais favorável do que o de qualquer 
categoria de grau inferior. Em alternativa, os Estados-Membros 
poderão proteger uma categoria discordante de credores afetados 
através da garantia de que essa categoria discordante seja paga 
na íntegra se o plano de reestruturação previr que uma catego-
ria de grau inferior receba algum pagamento ou conserve algum 
interesse («regra da prioridade absoluta»). Os Estados-Membros 
deverão dispor de discricionariedade na transposição do conceito 
de «pagamento na íntegra», inclusive no que diz respeito ao mo-
mento do pagamento, desde que o capital da dívida e, no caso dos 
credores garantidos, o valor da garantia estejam protegidos. Os 
Estados-Membros deverão poder também decidir quanto aos meios 
equivalentes pelos quais o crédito original poderá ser satisfeito 
na íntegra.

(56) Os Estados-Membros deverão poder derrogar a regra da prioridade 
absoluta, por exemplo caso se considere justo que os detentores 
de participações conservem certos interesses no âmbito do plano, 
apesar de uma categoria de grau superior ser obrigada a aceitar 
uma redução dos seus créditos, ou que os fornecedores essenciais 
abrangidos pela disposição relativa à suspensão das medidas de 
execução sejam pagos antes de categorias de credores de grau 
superior. Os Estados-Membros deverão poder escolher qual dos 
mecanismos de proteção acima referidos irão instaurar.
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(57) Embora devam ser protegidos os interesses legítimos dos acionis-
tas ou outros detentores de participações, os Estados-Membros de-
verão assegurar que estes não possam impedir desrazoavelmente 
a adoção de planos de reestruturação suscetíveis de restabelecer 
a viabilidade do devedor. Os Estados-Membros deverão poder 
usar diversos meios para alcançar este objetivo, por exemplo, não 
conferindo aos detentores de participações o direito de votar um 
plano de reestruturação e não fazendo depender a adoção de um 
plano de reestruturação da aceitação dos detentores de participa-
ções que, após a avaliação da empresa, não receberiam qualquer 
pagamento ou outra retribuição em contrapartida se fosse aplicada 
a ordem normal das prioridades de liquidação. Contudo, caso os 
detentores de participações gozem do direito de votar um plano 
de reestruturação, este deverá poder ser confirmado por uma 
autoridade judicial ou administrativa através da aplicação das 
regras sobre reestruturação forçada da dívida contra categorias de 
credores, não obstante a discordância de uma ou mais categorias 
de detentores de participações. Os Estados-Membros que excluam 
os detentores de participações da votação não precisarão de aplicar 
a regra da prioridade absoluta na relação entre credores e deten-
tores de participações. Outra forma possível de assegurar que os 
detentores de participações não evitem, de forma desrazoável, a 
adoção de planos de reestruturação consistirá em assegurar que 
as medidas de reestruturação que afetem diretamente os direitos 
dos detentores de participações e que têm que ser aprovadas pela 
assembleia geral de acionistas ao abrigo do direito nacional e da 
União das sociedades, não fiquem sujeitas a requisitos de maioria 
desrazoavelmente elevados e que os detentores de participações 
não disponham de competência no que toca às medidas de rees-
truturação que não afetem diretamente os seus direitos.

(58) Caso existam várias categorias de participações com direitos di-
ferentes, poderão ser necessárias várias categorias de detentores 
de participações. Os detentores de participações em PME que não 
sejam simples investidores, mas antes os proprietários da empre-
sa, e contribuam para a empresa de outra forma, por exemplo, 
com competências de gestão, poderão não se sentir incentivados a 
avançar para a reestruturação nestas condições. Por este motivo, o 
mecanismo de reestruturação forçada da dívida contra categorias 
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de credores deverá permanecer facultativo para os devedores que 
sejam PME.

(59) Para efeitos da sua execução, o plano de reestruturação deverá 
contemplar a possibilidade de os detentores de participações em 
PME prestarem uma assistência à reestruturação sob uma forma 
não monetária, com base, por exemplo, na sua experiência, na sua 
reputação ou nos seus contactos comerciais.

(60) Durante os processos de reestruturação preventiva, os traba-
lhadores deverão ser plenamente protegidos ao abrigo do direito 
laboral. Em especial, a presente diretiva não deverá prejudicar 
os direitos dos trabalhadores garantidos pelas Diretivas 98/59/
CE 12 e 2001/23/CE13 do Conselho e pelas Diretivas 2002/14/
CE14, 2008/94/CE15 e 2009/38/CE16 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. As obrigações em matéria de informação e consulta 
dos trabalhadores nos termos do direito nacional que transpõe as 
diretivas supramencionadas permanecem totalmente inalteradas. 
Tal inclui as obrigações de informar e consultar os representantes 
dos trabalhadores sobre a decisão de recorrer a um regime de 
reestruturação preventiva nos termos da Diretiva 2002/14/CE.

(61) Deverão ser facultadas informações aos trabalhadores e aos seus 
representantes sobre o plano de reestruturação proposto na me-
dida em que o direito da União o preveja, a fim de que possam 
avaliar de forma aprofundada os vários cenários. Além disso, os 
trabalhadores e os seus representantes deverão ser envolvidos na 
medida do necessário para preencher os requisitos de consulta 

12 - Diretiva 98/59/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados-Membros respeitantes aos despedimentos coletivos (JO L 225 de 12.8.1998, p. 16).
13 - Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores 
em caso de transferência de empresas ou estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
14 - Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2002, que 
estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade 
Europeia (JO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
15 - Diretiva 2008/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, 
relativa à proteção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador (JO 
L 283 de 28.10.2008, p. 36).
16 - Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa 
à instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e 
consulta dos trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária (JO 
L 122 de 16.5.2009, p. 28).
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previstos no direito da União. Dada a necessidade de assegurar 
um nível adequado de proteção dos trabalhadores, os Estados-
-Membros deverão ser obrigados a isentar os créditos em dívida 
dos trabalhadores de qualquer suspensão de medidas de execução 
independentemente da questão de saber se esses créditos surgi-
ram antes ou depois da concessão da suspensão. A suspensão das 
medidas de execução dos créditos em dívida dos trabalhadores 
só deverá ser permitida para os montantes e o prazo relativa-
mente aos quais o pagamento desses créditos é efetivamente 
garantido a um nível semelhante por outros meios ao abrigo do 
direito nacional. Se, o direito nacional estabelecer limitações à 
responsabilidade das instituições de garantia, quer em termos 
da duração da garantia ou do montante pago aos trabalhadores, 
os trabalhadores deverão poder executar qualquer défice dos 
seus créditos junto do empregador, mesmo durante o período de 
suspensão. Em alternativa, os Estados-Membros deverão poder 
excluir os créditos dos trabalhadores do âmbito de aplicação do 
regime de reestruturação preventiva e prever a sua proteção nos 
termos do direito nacional.

(62) Se um plano de reestruturação implicar a transferência de parte 
de uma empresa ou de um estabelecimento, os direitos dos traba-
lhadores decorrentes de um contrato de trabalho ou de qualquer 
relação de trabalho, nomeadamente o direito à remuneração, deve-
rão ser protegidos em conformidade com os artigos 3.º e 4.º da Di-
retiva 2001/23/CE, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis 
em caso de processo de insolvência nos termos do artigo 5.º dessa 
diretiva e, em especial, das possibilidades previstas no seu artigo 
5.º, n.º 2. A presente diretiva não deverá prejudicar os direitos à 
informação e à consulta, que são garantidos pela Diretiva 2002/14/
CE, inclusive sobre as decisões suscetíveis de alterar de forma 
substancial a organização do trabalho ou as relações contratuais 
com vista à obtenção de um acordo sobre essas decisões, que são 
garantidos pela Diretiva 2002/14/CE. Além disso, nos termos da 
presente diretiva os trabalhadores cujos créditos sejam afetados 
por um plano de reestruturação deverão dispor do direito de votar 
o plano. Para efeitos de votação de um plano de reestruturação, os 
Estados-Membros deverão poder decidir inserir os trabalhadores 
numa categoria distinta das outras categorias de credores.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 472

(63) As autoridades judiciais ou administrativas só deverão decidir 
sobre uma avaliação da empresa – quer em caso de liquidação, quer 
em caso de melhor cenário alternativo, se o plano de reestrutura-
ção não tiver sido confirmado –, se uma parte afetada discordante 
contestar o plano de reestruturação. Tal não deverá impedir os 
Estados-Membros de realizarem avaliações noutro contexto ao 
abrigo do direito nacional. Todavia, essa decisão deverá poder 
consistir também na aprovação de uma avaliação realizada por um 
perito ou de uma avaliação apresentada pelo devedor ou por outra 
parte numa fase anterior do processo. Se for tomada a decisão de 
proceder a uma avaliação, os Estados-Membros deverão poder 
prever regras especiais, distintas do direito processual civil geral, 
para uma avaliação em casos de reestruturação, a fim de garantir 
que esta seja realizada de forma célere. Nenhuma disposição da 
presente diretiva deverá afetar as regras sobre o ónus da prova 
ao abrigo do direito nacional no caso de uma avaliação.

(64) Os efeitos vinculativos de um plano de reestruturação deverão 
limitar-se às partes afetadas que estiveram envolvidas na sua 
adoção. Os Estados-Membros deverão poder determinar quais 
são as consequências para um credor do seu envolvimento, inclu-
sive no caso de credores desconhecidos ou de credores de créditos 
futuros. Por exemplo, os Estados-Membros deverão poder decidir 
qual a forma de lidar com os credores que tenham sido notificados 
corretamente, mas que não participaram no processo.

(65) As partes afetadas deverão poder recorrer de uma decisão sobre 
a confirmação de um plano de reestruturação adotada por uma 
autoridade administrativa. Os Estados-Membros deverão poder 
também introduzir a opção de recorrer de uma decisão sobre a 
confirmação de um plano de reestruturação adotada por uma 
autoridade judicial. No entanto, a fim de assegurar a eficácia do 
plano, reduzir a incerteza e evitar atrasos sem justificação, os 
recursos não deverão, por regra, ter efeitos suspensivos e, por 
conseguinte, não obstam à execução de um plano de reestrutura-
ção. Os Estados-Membros deverão poder determinar e limitar os 
fundamentos do recurso. Caso a decisão sobre a confirmação do 
plano seja objeto de recurso, os Estados-Membros deverão poder 
autorizar a autoridade judicial a proferir uma decisão preliminar 
ou sumária que proteja a execução e aplicação do plano caso seja 
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dado provimento ao recurso pendente. Se for dado provimento 
ao recurso, as autoridades judiciais ou administrativas deverão 
poder ponderar, em alternativa à rejeição do plano, a sua alte-
ração, caso os Estados-Membros prevejam tal possibilidade, bem 
como a confirmação do plano sem alterações. Deverá ser possível 
que as alterações do plano sejam propostas ou votadas pelas 
partes, por iniciativa própria ou a pedido da autoridade judicial. 
Os Estados-Membros poderão também prever a compensação 
por perdas monetárias da parte a cujo recurso tenha sido dado 
provimento. Caso a autoridade judicial decida que o recurso tem 
efeitos suspensivos, o direito nacional deverá poder tratar uma 
nova suspensão potencial ou a prorrogação da suspensão.

(66) Em muitos casos, o êxito de um plano de reestruturação depende 
da concessão de assistência financeira ao devedor para apoiar, 
em primeiro lugar, o funcionamento da empresa durante as ne-
gociações sobre a reestruturação e, em segundo lugar, a execução 
do plano de reestruturação após a sua confirmação. A assistência 
financeira deverá ser entendida em sentido lato, abrangendo a 
disponibilização de fundos ou garantias de terceiros e o forneci-
mento de existências, mercadorias, matérias-primas e serviços 
essenciais, por exemplo através da concessão ao devedor de um 
prazo de reembolso mais longo. Por conseguinte, o financiamento 
intercalar e o novo financiamento deverão ser protegidos contra 
ações de impugnação pauliana que procurem declarar tais finan-
ciamentos nulos, anuláveis ou insuscetíveis de execução como atos 
prejudiciais para o conjunto dos credores no âmbito de processos 
de insolvência posteriores.

(67) As legislações nacionais em matéria de insolvência que prevejam 
ações de impugnação pauliana do financiamento intercalar e do 
novo financiamento, ou que estabeleçam que os novos prestadores 
podem incorrer em sanções civis, administrativas ou penais, por 
concederem crédito a devedores com dificuldades financeiras, 
poderão comprometer a disponibilização do financiamento ne-
cessário para o êxito da negociação e execução de um plano de 
reestruturação. A presente diretiva não deverá prejudicar outros 
fundamentos para declarar nulos, anuláveis ou insuscetíveis de 
execução os financiamentos novos ou intercalares, ou para acionar 
a responsabilidade civil, penal ou administrativa dos fornecedores 

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 474

de tais financiamentos, tal como previsto no direito nacional. Esses 
outros fundamentos poderão incluir, entre outros, a fraude, a má-
-fé, um determinado tipo de relação entre as partes que possa ser 
associado a um conflito de interesses, como no caso de transações 
entre partes relacionadas ou entre os acionistas e a sociedade, ou 
de transações em que uma parte recebeu o valor ou a garantia 
sem ter direito a eles aquando da transação ou no modo como foi 
realizada.

(68) Quando é concedido um financiamento intercalar, as partes desco-
nhecem se o plano de reestruturação acabará por ser confirmado 
ou não. Por conseguinte, os Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a limitar a proteção do financiamento intercalar aos 
casos em que o plano seja adotado pelos credores ou confirmado 
por uma autoridade judicial ou administrativa. A fim de evitar 
potenciais abusos, deverão ser protegidos apenas os financiamen-
tos razoável e imediatamente necessários para a continuação do 
funcionamento ou a sobrevivência da empresa do devedor, ou para 
a preservação ou valorização da mesma, na pendência da confirma-
ção do plano. Além disso, a presente diretiva não deverá impedir 
os Estados-Membros de introduzirem um mecanismo de controlo 
ex ante para o financiamento intercalar. Os Estados-Membros 
deverão poder limitar a proteção do novo financiamento aos casos 
em que o plano seja confirmado por uma autoridade judicial ou 
administrativa, e do financiamento intercalar aos casos em que 
seja submetido a controlo ex ante. O mecanismo de controlo ex 
ante para o financiamento intercalar ou outras transações poderá 
ser utilizado por um profissional no domínio da reestruturação, 
por uma comissão de credores ou por uma autoridade judicial ou 
administrativa. A proteção contra as ações de impugnação pau-
liana e a responsabilidade pessoal constituem garantias mínimas 
que deverão ser conferidas ao financiamento intercalar e ao novo 
financiamento. Todavia, o estímulo aos novos prestadores para 
assumirem o risco acrescido de investir num devedor viável com 
dificuldades financeiras pode exigir mais incentivos, por exemplo, 
dar prioridade a esse financiamento sobre, pelo menos, os créditos 
não garantidos em processos de insolvência posteriores.

(69) A fim de promover uma cultura que incentive o recurso a uma 
reestruturação preventiva precoce, é desejável que as transações 
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que sejam razoáveis e imediatamente necessárias para a nego-
ciação ou execução de um plano de reestruturação sejam também 
objeto de proteção contra ações de impugnação pauliana em 
processos de insolvência posteriores. As autoridades judiciais ou 
administrativas deverão poder, ao determinarem a razoabilidade 
e necessidade imediata dos custos e honorários, por exemplo, to-
mar em consideração as projeções e estimativas apresentadas às 
partes afetadas, a uma comissão de credores, a um profissional 
no domínio da reestruturação ou à própria autoridade judicial ou 
administrativa. Para o efeito, os Estados-Membros deverão poder 
igualmente exigir aos devedores que forneçam e atualizem as es-
timativas pertinentes. Tal proteção deverá reforçar a segurança 
no que respeita às transações com empresas que se saiba estarem 
em dificuldades financeiras e eliminar o receio dos credores e dos 
investidores de que tais transações possam ser declaradas nulas 
caso a reestruturação seja malsucedida. Os Estados-Membros 
deverão poder prever um momento, antes da abertura do processo 
de reestruturação preventiva e da concessão da suspensão das 
medidas de execução, a partir do qual os honorários e custos da 
negociação, adoção ou confirmação do plano de reestruturação, ou 
da procura de aconselhamento profissional para o mesmo, come-
çam a beneficiar de proteção contra ações de impugnação pauliana. 
No caso de outros pagamentos e desembolsos, e da proteção do 
pagamento dos salários dos trabalhadores, esse ponto de partida 
poderá ser também a concessão da suspensão ou a abertura do 
processo de reestruturação preventiva.

(70) A fim de continuar a promover a reestruturação preventiva, im-
porta assegurar que os administradores não sejam dissuadidos 
de, na medida do razoável, tomar decisões de natureza empresa-
rial ou assumir riscos comerciais, em especial se tal aumentar 
as possibilidades de reestruturação de empresas potencialmente 
viáveis. Se uma sociedade enfrentar dificuldades financeiras, os 
administradores deverão tomar medidas para minimizar as per-
das e evitar a insolvência, tais como: procurar aconselhamento 
profissional, inclusive em matéria de reestruturação e insolvência, 
por exemplo recorrendo aos instrumentos de alerta precoce, se for 
caso disso; proteger o ativo da sociedade, de modo a maximizar o 
valor e evitar a perda de ativos essenciais; tomar em considera-
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ção a estrutura e as funções da empresa, a fim de analisar a sua 
viabilidade e reduzir as despesas; não obrigar a sociedade a tipos 
de transações suscetíveis de serem objeto de ações de impugnação 
pauliana, exceto se tal se justificar do ponto de vista empresarial; 
prosseguir a atividade, caso tal seja adequado a fim de maximizar 
o valor da empresa em atividade; estabelecer negociações com os 
credores e iniciar o processo de reestruturação preventiva.

(71) Caso o devedor esteja numa situação de insolvência iminente, 
importa também proteger os interesses legítimos dos credores face 
a decisões de gestão passíveis de afetar a constituição do patri-
mónio do devedor, em especial se tais decisões forem suscetíveis 
de diminuir ainda mais o valor do património disponível para o 
processo de reestruturação ou para a distribuição pelos credores. 
Assim, é necessário assegurar que, em tais circunstâncias, os 
administradores se abstenham de praticar atos dolosos ou de 
negligência grosseira que resultem em ganhos pessoais às custas 
das partes interessadas, e evitem aceitar transações subvaloriza-
das ou agir no sentido de dar preferência indevida a uma ou mais 
partes interessadas. Os Estados-Membros deverão poder transpor 
as disposições correspondentes da presente diretiva assegurando 
que as autoridades judiciais ou administrativas, ao avaliarem se 
um administrador deve ser considerado responsável por violações 
do dever de diligência, tenham em conta as regras relativas às 
obrigações dos administradores prevista na presente diretiva. A 
presente diretiva não visa estabelecer qualquer hierarquia entre 
as diferentes partes cujos interesses tenham que ser tomados em 
devida conta. Contudo, os Estados-Membros deverão poder decidir 
se estabelecem uma hierarquia desse tipo. A presente diretiva 
não deverá prejudicar as regras nacionais dos Estados-Membros 
sobre os processos de tomada de decisão numa sociedade.

(72) Os empresários que exerçam uma atividade comercial, industrial 
ou artesanal, ou uma atividade profissional independente por 
conta própria podem correr o risco de se tornar insolventes. As di-
ferenças entre Estados-Membros em termos de oportunidades para 
um novo começo poderão incentivar os empresários sobreendivi-
dados ou insolventes a deslocalizar-se para um Estado-Membro 
que não seja o Estado-Membro em que estão estabelecidos para 
beneficiar de prazos mais curtos para o perdão ou de condições de 
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perdão da dívida mais atrativas, dando origem a um aumento da 
insegurança jurídica e dos custos a suportar pelos credores para 
recuperarem os seus créditos. Além disso, os efeitos da insolvência, 
designadamente o estigma social, as consequências jurídicas, como 
a inibição dos empresários para o acesso e exercício de uma ativi-
dade empresarial, e a incapacidade continuada de pagar dívidas 
constituem importantes desincentivos para os empresários que 
pretendam criar uma empresa ou ter uma segunda oportunidade, 
mesmo quando os dados indicam que os empresários que passaram 
pela situação de insolvência têm mais hipóteses de sucesso na sua 
próxima iniciativa empresarial.

(73) Assim, deverão ser tomadas medidas para reduzir os efeitos 
negativos do sobreendividamento ou da insolvência para os em-
presários, nomeadamente permitindo o perdão total da dívida 
após um determinado período e limitando a duração das decisões 
de inibição resultantes do sobreendividamento ou da insolvência 
do devedor. O conceito de «insolvência» deverá ser definido pelo 
direito nacional e poderá assumir a forma de sobreendividamento. 
O conceito de «empresário» na aceção da presente diretiva não 
deverá ter impacto na posição dos gestores ou administradores 
de uma sociedade, que deverá ser tratada nos termos do direito 
nacional. Os Estados-Membros deverão poder decidir a forma de 
dar acesso ao perdão, incluindo a possibilidade de exigir que o 
devedor o solicite.

(74) Os Estados-Membros deverão poder prever a possibilidade de 
adaptar as obrigações de reembolso dos empresários insolventes 
caso exista uma mudança significativa da sua situação financei-
ra, independentemente de esta melhorar ou de se deteriorar. A 
presente diretiva não deverá exigir que o plano de reembolso seja 
apoiado por uma maioria dos credores. Os Estados-Membros de-
verão poder determinar que os empresários não fiquem impedidos 
de dar início a uma nova atividade no mesmo ramo ou num ramo 
diferente durante a execução do plano de reembolso.

(75) O perdão de dívidas deverá ser possível em processos que incluam 
um plano de reembolso, a liquidação de ativos, ou uma combinação 
de ambos. Ao aplicarem as presentes regras, os Estados-Membros 
deverão poder escolher livremente entre estas opções. Se houver 
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mais do que um processo conducente ao perdão de dívidas ao abrigo 
do direito nacional, os Estados-Membros deverão assegurar que 
pelo menos um desses processos ofereça ao empresário insolvente 
a possibilidade de um perdão total da dívida num prazo que não 
exceda três anos. No caso de processos que combinam uma liqui-
dação de ativos e um plano de reembolso, o prazo para o perdão 
deverá ter início, o mais tardar, a partir da data em que o plano 
de reembolso for confirmado por um tribunal ou começar a ser 
executado, por exemplo a partir do primeiro pagamento previsto 
no plano, mas poderá também começar mais cedo, por exemplo 
quando é tomada a decisão de abrir o processo.

(76) Nos processos que não incluam um plano de reembolso, o prazo 
para o perdão deverá ter início, o mais tardar, a partir da data 
em que a decisão de abrir o processo foi tomada por uma autori-
dade judicial ou administrativa, ou da data da fixação da massa 
insolvente. Para efeitos do cálculo da duração do prazo para o 
perdão nos termos da presente diretiva, os Estados-Membros de-
verão poder prever que o conceito de «abertura do processo» não 
inclui as medidas preliminares, tais como as medidas cautelares 
ou a nomeação de um administrador preliminar da insolvência, 
a menos que tais medidas permitam a liquidação de ativos, in-
cluindo a alienação e distribuição de ativos aos credores. A fixação 
da massa insolvente não deverá implicar necessariamente uma 
decisão ou confirmação formais por uma autoridade judicial ou 
administrativa, se tal decisão não for exigida ao abrigo do direito 
nacional, e poderá consistir na apresentação do inventário dos 
ativos e passivos.

(77) Sempre que a via processual conducente ao perdão de dívidas im-
plicar a liquidação dos ativos do empresário, os Estados-Membros 
não poderão ser impedidos de prever que o pedido de perdão seja 
tratado separadamente da liquidação dos ativos, desde que tal 
pedido constitua parte integrante da via processual conducente 
ao perdão em conformidade com a presente diretiva. Os Estados-
-Membros deverão poder decidir as regras sobre o ónus da prova 
para efeitos de perdão, o que significa que o empresário deverá 
poder ser obrigado por lei a provar que cumpre as suas obrigações.

(78) O perdão total da dívida ou o termo das medidas de inibição após 
um período não superior a três anos não são adequados a todas 
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as situações, pelo que poderão ser previstas derrogações desta 
regra que sejam devidamente justificadas por razões estabelecidas 
no direito nacional. Por exemplo, essas derrogações deverão ser 
estabelecidas nos casos em que o devedor for desonesto ou tiver 
atuado de má-fé. Caso os empresários não beneficiem de uma 
presunção de honestidade e boa-fé nos termos do direito nacional, 
o ónus da prova da sua honestidade e da sua boa-fé não deverá 
fazer com que seja desnecessariamente difícil ou oneroso para eles 
ter acesso ao processo.

(79) Para determinar se um empresário foi desonesto, as autoridades 
judiciais ou administrativas podem ter em conta circunstâncias 
como a natureza e a dimensão das dívidas; o momento em que 
foram contraídas; os esforços envidados pelo empresário para 
as pagar e cumprir as obrigações previstas na lei, incluindo os 
requisitos de licenciamento pelas autoridades públicas e a neces-
sidade de manutenção de uma contabilidade adequada; as ações 
do empresário no sentido de obstar às vias de recurso dos credores; 
o cumprimento, se existir uma probabilidade de insolvência, das 
obrigações que incumbem aos empresários que sejam administra-
dores de uma sociedade; e a observância dos direitos nacional e 
da União em matéria de concorrência e do trabalho. Essas derro-
gações deverão poder também ser estabelecidas relativamente ao 
período anterior ao perdão total de dívidas e o fim da inibição nos 
casos em que o empresário não tiver cumprido certas obrigações 
legais, inclusive a obrigação de maximizar os rendimentos para 
os credores, o que poderá assumir a forma de uma obrigação geral 
de gerar rendimentos ou ativos. Além disso, deverá ser possível 
estabelecer derrogações específicas sempre que tal seja necessário 
para garantir o equilíbrio entre os direitos do devedor e os direitos 
de um ou mais credores, como por exemplo no caso de o credor 
ser uma pessoa singular que necessita de maior proteção do que 
o devedor.

(80) Poderá também justificar-se uma derrogação quando não esti-
verem satisfeitos os custos do processo conducente ao perdão de 
dívidas, incluindo as taxas das autoridades judiciais e adminis-
trativas e os honorários dos profissionais. Os Estados-Membros 
deverão poder prever que será possível revogar os benefícios de 
um perdão total da dívida caso, por exemplo, a situação financeira 
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do devedor melhore significativamente devido a circunstâncias 
imprevistas, como ganhar a lotaria ou devido a uma herança ou 
uma doação. Os Estados-Membros não deverão ser impedidos de 
prever derrogações adicionais em circunstâncias bem definidas e 
quando devidamente justificado.

(81) Caso exista um motivo devidamente justificado ao abrigo do direito 
nacional, poderá ser adequado limitar a possibilidade de perdão 
para determinadas categorias de dívida. Os Estados-Membros 
deverão poder excluir dívidas garantidas da elegibilidade para 
perdão só até ao valor da garantia tal como determinado pelo di-
reito nacional, devendo o saldo da dívida ser tratado como dívida 
não garantida. Os Estados-Membros deverão poder excluir outras 
categorias de dívida, quando devidamente justificado.

(82) Os Estados-Membros deverão poder prever que as autoridades 
judiciais e administrativas podem verificar, oficiosamente ou a 
pedido de uma pessoa com um interesse legítimo, se os empresários 
cumpriram as condições para obterem o perdão total da dívida.

(83) Se a autorização ou licença para um empresário exercer uma 
determinada atividade artesanal, industrial ou comercial, ou 
profissional por conta própria, tiver sido recusada ou revogada 
em resultado de uma decisão de inibição, a presente diretiva não 
deverá impedir os Estados-Membros de exigirem ao empresário a 
apresentação de um novo pedido de autorização ou licença depois 
de ter expirado a inibição. Se uma autoridade de um Estado-
-Membro adotar uma decisão relativa a uma atividade especifi-
camente supervisionada, deverá poder ter igualmente em conta, 
mesmo após o termo do período de inibição, o facto de o empresário 
insolvente ter obtido um perdão de dívida em conformidade com 
a presente diretiva.

(84) As dívidas pessoais e profissionais que não possam ser razoavel-
mente dissociadas, por exemplo quando for utilizado um ativo 
durante a atividade profissional do empresário, bem como fora 
dessa atividade, deverão ser tratadas num único processo. Caso 
os Estados-Membros prevejam que tais dívidas estejam sujeitas a 
diferentes processos de insolvência, será necessária a coordenação 
desses processos. A presente diretiva aplica-se sem prejuízo da 
possibilidade de os Estados-Membros optarem por tratar todas 
as dívidas de um empresário num único processo. Os Estados-
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-Membros em que os empresários são autorizados a continuar a 
exercer a sua atividade por conta própria durante um processo 
de insolvência não deverão ser impedidos de prever que esses em-
presários possam ser objeto de um novo processo de insolvência, 
se a prossecução dessa atividade conduzir à insolvência.

(85) É necessário manter e reforçar a transparência e a previsibili-
dade dos processos para obter resultados que sejam favoráveis à 
preservação das empresas e à concessão de uma segunda oportu-
nidade aos empresários, ou que permitam a liquidação eficiente 
de empresas inviáveis. De igual modo, é necessário reduzir a 
excessiva morosidade dos processos de insolvência em muitos 
Estados-Membros, que se traduz em insegurança jurídica para 
os credores e investidores e em baixas taxas de recuperação de 
créditos. Por último, atendendo aos mecanismos de cooperação 
reforçada entre os órgãos jurisdicionais e os profissionais nos 
processos transfronteiriços, criados ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2015/848, o profissionalismo de todos os intervenientes tem 
de atingir níveis elevados e comparáveis em toda a União. Para 
realizar esses objetivos, os Estados-Membros deverão assegurar 
que os membros das autoridades judiciais e administrativas 
que tratam de processos relativos à reestruturação preventiva, 
à insolvência e ao perdão de dívidas têm formação adequada e 
possuem os conhecimentos especializados necessários ao exercício 
das suas responsabilidades. Essa formação e esses conhecimentos 
especializados poderão igualmente ser adquiridos durante o exer-
cício das funções enquanto membros das autoridades judiciais ou 
administrativas ou, antes da nomeação para o exercício dessas 
funções, durante o exercício de outras funções pertinentes.

(86) Essa formação e esses conhecimentos especializados deverão per-
mitir tomar de modo eficiente decisões com efeitos económicos e so-
ciais potencialmente significativos e não deverão ser interpretados 
no sentido de que os membros de uma autoridade judicial sejam 
obrigados a trabalhar exclusivamente em matérias de reestrutu-
ração, de insolvência e de perdão de dívidas. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que os processos relativos à reestruturação, à 
insolvência e ao perdão de dívidas possam ser executados de forma 
eficiente e célere. A criação de secções ou tribunais especializa-
dos, ou a nomeação de juízes especializados nos termos do direito 
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nacional, bem como a concentração da competência num número 
limitado de autoridades judiciais ou administrativas, constituirão 
formas eficientes de alcançar os objetivos da segurança jurídica 
a da eficácia do processo. Os Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a exigir que os processos relativos à reestruturação, à 
insolvência e ao perdão de dívidas tenham prioridade em relação 
a outros.

(87) Os Estados-Membros deverão também assegurar que os profis-
sionais no domínio da reestruturação, da insolvência e do perdão 
de dívidas nomeados por autoridades judiciais ou administrativas 
(«profissionais») sejam: adequadamente formados; nomeados de 
forma transparente, tendo em devida conta a necessidade de 
assegurar procedimentos eficazes; supervisionados no exercício 
das suas funções; e exerçam as suas funções com integridade. É 
importante que os profissionais respeitem os padrões aplicáveis a 
essas funções, tais como a obtenção de seguro de responsabilidade 
profissional. Os profissionais poderão também adquirir a forma-
ção, as qualificações e os conhecimentos especializados adequados 
no exercício da sua profissão. Os Estados-Membros não deverão 
ser obrigados a ministrar eles próprios a formação necessária, mas 
tal poderá ser feito, por exemplo, por associações profissionais ou 
outros organismos. Os administradores da insolvência tal como 
definidos no Regulamento (UE) 2015/848 deverão ser incluídos 
no âmbito de aplicação da presente diretiva.

(88) A presente diretiva não deverá impedir os Estados-Membros de 
prever que os profissionais sejam escolhidos por um devedor, pelos 
credores ou por uma comissão de credores a partir de uma lista 
ou grupo previamente aprovados por uma autoridade judicial 
ou administrativa. Ao escolherem o profissional, o devedor, os 
credores ou a comissão de credores poderão beneficiar de alguma 
margem de apreciação quanto aos conhecimentos especializados 
e à experiência do profissional em termos gerais e quanto às ne-
cessidades do caso em apreço. Os devedores que sejam pessoas 
singulares poderão ser dispensados de tal obrigação. Nos casos que 
incluam elementos transfronteiriços, a nomeação do profissional 
deverá tomar em conta, entre outros fatores, a capacidade de o 
profissional cumprir as obrigações, impostas pelo Regulamento 
(UE) 2015/848, de comunicar e cooperar com administradores 
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da insolvência e autoridades judiciais e administrativas estran-
geiros de outros Estados-Membros, bem como os seus recursos 
humanos e administrativos para lidar com casos potencialmente 
complexos. Os Estados-Membros não deverão ser impedidos de 
prever a seleção de um profissional mediante outros métodos, 
como a seleção aleatória por suporte lógico (software), desde que 
se assegure que, quando se recorrer a tais métodos, a experiência 
e os conhecimentos especializados do profissional sejam tomados 
em devida consideração. Os Estados-Membros deverão poder 
decidir sobre os meios de oposição à seleção ou nomeação de um 
profissional ou para solicitarem a sua substituição, por exemplo 
através de uma comissão de credores.

(89) Os profissionais deverão ser sujeitos a mecanismos de supervisão 
e regulação que incluam medidas eficazes relativamente à respon-
sabilização dos profissionais que não cumpram as suas obrigações, 
tais como: uma redução dos seus honorários; a exclusão da lista 
ou do grupo de profissionais que podem ser nomeados em casos 
de insolvência; e, se for caso disso, sanções disciplinares, adminis-
trativas ou penais. Estes mecanismos de supervisão e regulação 
não deverão prejudicar as disposições do direito nacional relati-
vas à responsabilidade civil por danos causados pela violação de 
obrigações contratuais ou não contratuais. Os Estados-Membros 
não deverão ser obrigados a criar autoridades ou organismos 
específicos. Os Estados-Membros deverão assegurar a disponi-
bilização ao público das informações relativas às autoridades ou 
organismos que exercem tarefas de supervisão dos profissionais. 
Por exemplo, uma mera referência à autoridade judicial ou admi-
nistrativa deverá ser suficiente como informação. Em princípio, 
deverá ser possível alcançar essas normas sem que seja neces-
sário criar novas profissões ou qualificações ao abrigo do direito 
nacional. Os Estados-Membros deverão poder tornar extensivas 
as disposições relativas à formação e supervisão dos profissionais 
a outros profissionais não abrangidos pela presente diretiva. Os 
Estados-Membros não deverão ser obrigados a determinar que os 
litígios sobre a remuneração dos profissionais tenham prioridade 
em relação a outros processos.

(90) A fim de reduzir ainda mais a duração dos processos, de facilitar 
uma melhor participação dos credores nos processos relativos à 
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reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas e de garantir 
condições semelhantes para todos os credores, independentemen-
te da sua localização na União, os Estados-Membros deverão 
estabelecer disposições que permitam aos devedores, credores, 
profissionais e autoridades judiciais e administrativas utilizarem 
meios de comunicação eletrónicos. Por conseguinte, deverá ser 
possível cumprir, com recurso a meios de comunicação eletrónicos, 
certos trâmites processuais, como a reclamação de créditos pelos 
credores, a notificação dos credores, a apresentação de contesta-
ções e a interposição de recursos. Os Estados-Membros deverão 
poder determinar que as notificações de um credor só possam ser 
realizadas por via eletrónica se o credor em causa tiver anuído 
previamente à utilização de comunicações eletrónicas.

(91) As partes em processos relativos à reestruturação, à insolvência 
e ao perdão de dívidas não deverão ser obrigadas a utilizar meios 
de comunicação eletrónicos se tal não for obrigatório nos termos 
do direito nacional, sem prejuízo de os Estados-Membros poderem 
estabelecer um sistema eletrónico obrigatório de depósito e noti-
ficação de documentos nos processos relativos à reestruturação, 
insolvência e perdão de dívidas. Os Estados-Membros deverão 
poder escolher os meios de comunicação eletrónicos efetivamente 
utilizados, como, por exemplo, um sistema ad hoc de transmissão 
eletrónica desses documentos, ou a utilização do correio eletró-
nico, sem impedir os Estados-Membros de poderem estabelecer 
características que garantam a segurança das transmissões ele-
trónicas, nomeadamente a assinatura eletrónica, ou serviços de 
confiança, como sejam os serviços de envio registado eletrónico, 
em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Par-
lamento Europeu e do Conselho17.

(92) A fim de acompanhar a transposição e aplicação da presente direti-
va, importa recolher dados fiáveis e comparáveis sobre a execução 
dos processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão 
de dívidas. Por conseguinte, os Estados-Membros deverão recolher 
e agregar dados suficientemente pormenorizados que permitam 
uma avaliação exata da aplicação da diretiva na prática e deverão 

17 - Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 
2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletró-
nicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE (JO L 257 de 28.8.2014, p. 73).



Parte III – Legislação 485

comunicar esses dados à Comissão. O formulário de comunicação 
para a transmissão desses dados à Comissão deverá ser elabo-
rado pela Comissão, com a assistência de um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho18. O formulário deverá fornecer uma lista restrita dos 
principais resultados dos processos comuns a todos os Estados-
-Membros. Por exemplo, no caso de um processo de reestruturação, 
os principais resultados poderão ser os seguintes: o plano ser 
confirmado por um tribunal; o plano não ser confirmado por um 
tribunal; processos de reestruturação convertidos em processos 
de liquidação ou encerrados devido à abertura de processos de 
liquidação antes de o plano ter sido confirmado por um tribunal. 
Os Estados-Membros não deverão ser obrigados a apresentar uma 
análise, por tipo de resultados, dos processos que terminam antes 
de serem tomadas medidas pertinentes, mas em vez disso poderão 
apresentar um número comum para todos os processos que foram 
declarados não admissíveis, aos quais foi negado provimento ou 
que foram cancelados antes de serem abertos.

(93) O formulário de comunicação deverá fornecer uma lista de opções 
que poderão ser tidas em conta pelos Estados-Membros ao deter-
minarem a dimensão de um devedor, tendo como referência um 
ou mais elementos da definição de PME comuns às legislações 
de todos os Estados-Membros. A lista deverá incluir a opção de 
determinar a dimensão de um devedor tendo exclusivamente em 
conta o número de trabalhadores. O formulário deverá: definir 
os elementos do custo médio e das taxas médias de recuperação 
sobre os quais os Estados-Membros deverão poder recolher dados 
voluntariamente; fornecer orientações sobre os elementos que 
poderão ser tidos em conta quando os Estados-Membros utiliza-
rem um método de amostragem, por exemplo sobre as dimensões 
das amostras para assegurar a representatividade em termos de 
distribuição geográfica, dimensão dos devedores e setor; e incluir 
a possibilidade de os Estados-Membros prestarem informações 

18 - Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro 
de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).
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adicionais disponíveis, por exemplo sobre o montante total dos 
ativos e passivos dos devedores.

(94) A estabilidade dos mercados financeiros depende, em grande 
medida, dos acordos de garantia financeira, em especial se a ga-
rantia for prestada no quadro da participação em determinados 
sistemas ou em operações de bancos centrais e se forem dadas 
margens às contrapartes centrais. Atendendo à potencial elevada 
volatilidade do valor dos instrumentos financeiros dados como 
garantia, é fundamental realizar o seu valor rapidamente, antes 
que ele diminua. Por conseguinte, as disposições das Diretivas 
98/26/CE19 e 2002/47/CE20 do Parlamento Europeu e do Conselho 
e do Regulamento (UE) n.º 648/2012 deverão ser aplicadas não 
obstante as disposições da presente diretiva. Os Estados-Membros 
deverão ser autorizados a dispensar os acordos de compensação, 
inclusive com vencimento antecipado, dos efeitos da suspensão 
das medidas de execução mesmo em circunstâncias em que não 
estejam abrangidos pelas Diretivas 98/26/CE e 2002/47/CE e pelo 
Regulamento (UE) n.º 648/2012, se tais acordos forem executó-
rios por força da legislação do Estado-Membro relevante mesmo 
estando aberto um processo de insolvência.

  Poderá ser esse o caso de um número significativo de acordos-
-quadro amplamente utilizados nos mercados financeiros, da 
energia e de mercadorias tanto por contrapartes não financeiras 
como financeiras. Esses acordos reduzem os riscos sistémicos 
especialmente nos mercados de derivados, pelo que poderão ser 
dispensados das restrições impostas aos contratos executórios 
pela legislação em matéria de insolvência. Do mesmo modo, os 
Estados-Membros deverão ser autorizados a dispensar dos efei-
tos da suspensão das medidas de execução os acordos legais de 
compensação, inclusive os acordos com vencimento antecipado 
que são aplicados pela abertura de processos de insolvência. O 
montante que resultar da operação dos acordos de compensação, 

19 - Diretiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 1998, relativa 
ao caráter definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mo-
biliários (JO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
20 - Diretiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de junho de 2002, relativa 
aos acordos de garantia financeira (JO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
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inclusive os acordos com vencimento antecipado, deverá, porém, 
estar sujeito à suspensão das medidas de execução.

(95) Os Estados-Membros que sejam partes na Convenção relativa a 
Garantias Internacionais sobre Materiais de Equipamento Móvel, 
assinada na Cidade do Cabo em 16 de novembro de 2001, e nos seus 
Protocolos, deverão poder continuar a cumprir as suas obrigações 
internacionais existentes. As disposições da presente diretiva 
que regem os regimes de reestruturação preventiva deverão ser 
aplicadas com as derrogações necessárias para assegurar que da 
aplicação das referidas disposições não resulta prejuízo para a 
aplicação dessa Convenção e dos seus Protocolos.

(96) A eficácia do processo de adoção e execução do plano de reestrutu-
ração não deverá ser posta em causa pelo direito das sociedades. 
Assim, os Estados-Membros deverão poder derrogar os requisitos 
estabelecidos na Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho21, respeitantes às obrigações de convocar uma 
assembleia geral e estabelecer o direito de preferência dos atuais 
acionistas sobre as ações, na medida e durante o período de tempo 
necessários para assegurar que os acionistas não comprometam 
os esforços de reestruturação mediante o exercício abusivo dos 
seus direitos ao abrigo dessa diretiva. Por exemplo, os Estados-
-Membros poderão ter de derrogar a obrigação de convocar uma 
assembleia geral de acionistas ou derrogar os prazos normais, 
em casos em que tenham de ser tomadas medidas urgentes pelos 
gestores para salvaguardar os ativos da sociedade, por exemplo 
solicitando a suspensão das medidas de execução e quando hou-
ver uma perda importante e súbita do capital subscrito e uma 
probabilidade de insolvência. Poderão também ser necessárias 
derrogações do direito das sociedades quando o plano de reestru-
turação previr a emissão de novas ações que possam ser ofereci-
das prioritariamente aos credores como conversão de dívida em 
capital, ou a redução do montante do capital subscrito em caso de 
transferência de partes da empresa. Essas derrogações deverão 
ser limitadas no tempo na medida em que os Estados-Membros as 
considerarem necessárias para o estabelecimento de um regime 

21 - Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
relativa a determinados aspetos do direito das sociedades (JO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
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de reestruturação preventiva. Os Estados-Membros não deverão 
ser obrigados a derrogar, integral ou parcialmente, durante um 
período indeterminado ou limitado, do direito das sociedades, se 
assegurarem que os requisitos do respetivo direito das sociedades 
não comprometerão a eficácia do processo de reestruturação ou 
se dispuserem de outros instrumentos igualmente eficazes que 
impeçam os acionistas de bloquear desrazoavelmente a adoção 
ou execução de um plano de reestruturação que restabelecesse 
a viabilidade da empresa. Neste contexto, os Estados-Membros 
deverão atribuir especial importância à eficácia das disposições 
relativas à suspensão das medidas de execução e à confirmação do 
plano de reestruturação, que a convocação ou as deliberações das 
assembleias gerais de acionistas não deverão prejudicar indevi-
damente. Por conseguinte, a Diretiva (UE) 2017/1132 deverá ser 
alterada em conformidade. Os Estados-Membros deverão gozar 
de uma margem de apreciação para avaliar que derrogações são 
necessárias no contexto do direito nacional das sociedades para 
dar efetiva execução à presente diretiva, e deverão também poder 
prever isenções semelhantes da Diretiva (UE) 2017/1132 no caso 
de processos de insolvência não abrangidos pela presente diretiva, 
mas que permitam a tomada de medidas de reestruturação.

(97) No que respeita à criação e às posteriores alterações do formulário 
de comunicação de dados, deverão ser atribuídas competências de 
execução à Comissão. Essas competências deverão ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

(98) A Comissão deverá realizar um estudo a fim de avaliar a necessi-
dade de apresentar propostas legislativas relativas à insolvência 
de pessoas que não exerçam uma atividade comercial, industrial ou 
artesanal, ou profissional por conta própria, e que, enquanto con-
sumidores, se vejam, de boa fé, temporária ou permanentemente 
incapazes de pagar as dívidas na data de vencimento. Esse estudo 
deverá analisar a questão de saber se é necessário salvaguardar 
para essas pessoas o acesso a bens e serviços básicos, para que 
beneficiem de condições de vida dignas.

(99) De acordo com a declaração política conjunta dos Estados-Membros 
e da Comissão, de 28 de setembro de 2011, sobre os documentos 
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explicativos22, os Estados-Membros assumiram o compromisso de 
fazer acompanhar a notificação das suas medidas de transposição, 
nos casos em que tal se justifique, de um ou mais documentos que 
expliquem a relação entre os componentes de uma diretiva e as 
partes correspondentes dos instrumentos nacionais de transpo-
sição. Em relação à presente diretiva, o legislador considera que 
a transmissão desses documentos se justifica.

(100) Atendendo a que os objetivos da presente diretiva não podem ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, porquanto 
as diferenças entre os regimes nacionais de reestruturação e in-
solvência continuariam a levantar obstáculos à livre circulação 
de capitais e à liberdade de estabelecimento, mas podem ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a União pode tomar medidas, 
em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em conformidade com 
o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a 
presente diretiva não excede o necessário para alcançar esses 
objetivos.

(101) Em 7 de junho de 2017, o Banco Central Europeu emitiu parecer23,

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

TÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.°

Objeto e âmbito de aplicação
1.   A presente diretiva estabelece regras relativas:

a) Aos regimes de reestruturação preventiva à disposição dos 
devedores com dificuldades financeiras, caso exista uma pro-
babilidade de insolvência, destinados a evitar a insolvência e a 
garantir a viabilidade do devedor;

22 - JO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
23 - JO C 236 de 21.7.2017, p. 2.
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b) Aos processos conducentes a um perdão das dívidas contraídas 
por empresários insolventes; e

c) Às medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos 
relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão de dívidas.

2. A presente diretiva não se aplica aos processos a que se refere o 
n.º 1 do presente artigo respeitantes a devedores que sejam:

a) Empresas de seguros ou de resseguros, tal como definidas no 
artigo 13.º, pontos 1 e 4, da Diretiva 2009/138/CE;

b) Instituições de crédito, tal como definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013;

c) Empresas de investimento ou organismos de investimento 
coletivo, tal como definidos no artigo 4.º, n.º 1, pontos 2 e 7, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

d) Contrapartes centrais, tal como definidas no artigo 2.º, ponto 1, 
do Regulamento (UE) n.º 648/2012;

e) Centrais de valores mobiliários, tal como definidas no artigo 2.º, 
n.º 1, ponto 1, do Regulamento (UE) n.º 909/2014;

f) Outras instituições financeiras e entidades enumeradas no artigo 
1.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 2014/59/UE;

g) Organismos públicos nos termos do direito nacional; e
h) Pessoas singulares que não sejam empresários.
3. Os Estados-Membros podem excluir do âmbito de aplicação da 

presente diretiva os processos referidos no n.º 1 respeitantes a deve-
dores que sejam entidades financeiras distintas das referidas no n.º 2, 
que prestem serviços financeiros aos quais seja aplicável um regime 
especial que confira às autoridades nacionais de supervisão ou resolução 
amplos poderes de intervenção comparáveis aos previstos no direito da 
União e nacional em relação às entidades financeiras referidas no n.º 
2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o teor de tais regimes 
especiais.

4. Os Estados-Membros podem alargar a aplicação dos processos a 
que se refere o n.º 1, alínea b), às pessoas singulares insolventes que 
não sejam empresários.

Os Estados-Membros podem restringir a aplicação do n.º 1, alínea 
a), às pessoas coletivas.
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5. Os Estados-Membros podem estabelecer que os seguintes créditos 
sejam excluídos ou não sejam afetados pelos regimes de restruturação 
preventiva a que se refere o n.º 1, alínea a):

a) Créditos atuais e futuros de atuais ou antigos trabalhadores;
b) Créditos alimentares decorrentes de uma relação familiar, pa-

rentesco, casamento ou afinidade; ou
c) Créditos que decorram de responsabilidade delitual do devedor.
6.   Os Estados-Membros asseguram que os regimes de reestrutura-

ção preventiva não tenham impacto nos direitos de pensão profissional 
adquiridos.

ARTIGO 2.°
Definições

1.   Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:
1) «Reestruturação»: as medidas que visam a reestruturação da 

empresa do devedor que incluam a alteração da composição, das 
condições ou da estrutura do ativo e do passivo de um devedor, 
ou de qualquer outra parte da estrutura de capital do devedor, 
como a venda de ativos ou de partes da atividade e, se o direito 
nacional assim o previr, a venda da empresa em atividade, bem 
como quaisquer alterações operacionais que se afigurem neces-
sárias, ou uma combinação destes elementos;

2) «Partes afetadas»: os credores, incluindo, se aplicável nos termos 
do direito nacional, os trabalhadores, ou as categorias de credores 
e, se aplicável nos termos do direito nacional, os detentores de 
participações cujos créditos ou interesses, respetivamente, sejam 
diretamente afetados por um plano de reestruturação;

3) «Detentor de participações»: a pessoa que tenha uma participação 
no capital de um devedor ou da empresa do devedor, incluindo 
os acionistas, na medida em não seja ela própria credora;

4) «Suspensão das medidas de execução»: a suspensão temporária, 
concedida por uma autoridade judicial ou administrativa ou apli-
cada por força da lei, do direito de um credor executar créditos 
reclamados junto de um devedor e, se o direito nacional assim o 
previr, junto de terceiros prestadores de garantias, no contexto 
de processos judiciais, administrativos ou outros, ou de suspender 
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o direito de apreender ou liquidar por via extrajudicial os ativos 
ou a empresa do devedor;

5) «Contrato executório»: um contrato celebrado entre um devedor 
e um ou mais credores, ao abrigo do qual as partes têm ainda 
obrigações a cumprir no momento em que é concedida ou aplicada 
a suspensão das medidas de execução;

6)   «Teste do melhor interesse dos credores»: um teste que é apro-
vado se nenhum credor discordante ficar em pior situação com 
um plano de reestruturação do que ficaria se fosse aplicada a 
ordem normal das prioridades de liquidação nos termos do di-
reito nacional, quer em caso de liquidação, através da liquidação 
fracionada ou da venda da empresa em atividade, quer em caso 
de melhor cenário alternativo se o plano de reestruturação não 
fosse confirmado;

7)   «Novo financiamento»: qualquer nova assistência financeira 
disponibilizada por um credor já existente ou por um novo credor 
para executar um plano de reestruturação e que esteja prevista 
nesse plano de reestruturação;

8)   «Financiamento intercalar»: qualquer nova assistência financei-
ra, disponibilizada por um credor já existente ou por um novo 
credor, que abranja, no mínimo, a assistência financeira pres-
tada durante a suspensão das medidas de execução, e que seja 
razoável e seja imediatamente necessária para a continuação do 
funcionamento da empresa do devedor, ou para a sua preservação 
ou valorização;

9)   «Empresário»: uma pessoa singular que exerça uma atividade 
comercial, industrial ou artesanal, ou profissional por conta 
própria;

10)   «Perdão total da dívida»: a exclusão de fazer valer contra um 
empresário as suas dívidas não satisfeitas suscetíveis de serem 
perdoadas ou a extinção das dívidas não satisfeitas suscetíveis 
de serem perdoadas enquanto tais, no âmbito de um processo que 
poderá incluir a liquidação dos ativos ou um plano de reembolso 
ou ambos;

11)   «Plano de reembolso»: um programa de pagamentos de mon-
tantes especificados, efetuados em datas determinadas por um 
empresário insolvente a credores, ou uma transferência periódica 
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para os credores de uma determinada parte do rendimento dis-
ponível do empresário, efetuada dentro do prazo para o perdão;

12)   «Profissional no domínio da reestruturação»: qualquer pessoa 
ou entidade nomeada por uma autoridade judicial ou admi-
nistrativa para desempenhar, em especial, uma ou mais das 
seguintes funções:

a) assistir o devedor ou os credores na elaboração ou na nego-
ciação de um plano de reestruturação,

b) supervisionar a atividade do devedor durante as negociações 
de um plano de reestruturação e apresentar relatórios a uma 
autoridade judicial ou administrativa,

c) assumir o controlo parcial dos ativos ou negócios do devedor 
durante as negociações.

2.   Para efeitos da presente diretiva, os seguintes conceitos devem 
ser entendidos tal como definidos no direito nacional:

a) Insolvência;
b) Probabilidade de insolvência;
c) Micro, pequenas e médias empresas (PME).

ARTIGO 3.º
Alerta precoce e acesso às informações

1. Os Estados-Membros asseguram o acesso dos devedores a um 
ou mais instrumentos de alerta precoce claros e transparentes que 
permitam detetar as circunstâncias suscetíveis de dar origem a uma 
probabilidade de insolvência e que permitam avisar os devedores da 
necessidade de agir sem demora.

Para efeitos do primeiro parágrafo, os Estados-Membros podem 
utilizar tecnologias informáticas atualizadas para as notificações e 
para a comunicação em linha.

2. Os instrumentos de alerta precoce podem incluir os seguintes:
a) Mecanismos de alerta caso o devedor não tenha efetuado deter-

minados tipos de pagamento;
b) Serviços de aconselhamento prestados por organizações públicas 

ou privadas;
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c) Incentivos ao abrigo do direito nacional para que terceiros que 
tenham informações pertinentes sobre o devedor, como os conta-
bilistas e as autoridades fiscais ou de segurança social, sinalizem 
uma evolução negativa ao devedor.

3. Os Estados-Membros asseguram o acesso dos devedores e dos re-
presentantes dos trabalhadores a informações pertinentes e atualizadas 
sobre a disponibilidade de instrumentos de alerta precoce e de proce-
dimentos e medidas relativos à reestruturação e ao perdão de dívidas.

4. Os Estados-Membros asseguram que seja disponibilizada, em 
linha, ao público a informação sobre o acesso a instrumentos de alerta 
precoce e que, em especial para as PME, essa informação seja facilmente 
acessível e apresentada num formato fácil de consultar.

5.   Os Estados-Membros podem prestar apoio aos representantes 
dos trabalhadores para a avaliação da situação económica do devedor.

TÍTULO II
Regimes de reestruturação preventiva

CAPÍTULO 1
Disponibilização de regimes de reestruturação preventiva

ARTIGO 4.º
Disponibilização de regimes de reestruturação preventiva

1. Os Estados-Membros asseguram que, caso exista uma probabili-
dade de insolvência, os devedores tenham acesso a um regime de rees-
truturação preventiva que lhes permita proceder a uma reestruturação, 
para evitar a insolvência e garantir a sua viabilidade, sem prejuízo de 
outras soluções destinadas a evitar a insolvência, protegendo desta 
forma os postos de trabalho e mantendo a atividade empresarial.

2. Os Estados-Membros podem prever que os devedores que tenham 
sido condenados por infrações graves às obrigações contabilísticas, 
nos termos do direito nacional, só possam ter acesso a um regime de 
reestruturação preventiva após terem tomado medidas adequadas para 
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corrigir as questões que estiveram na origem da condenação, a fim de 
dar aos credores a informação necessária para que possam tomar uma 
decisão durante as negociações de reestruturação.

3. Os Estados-Membros podem manter ou introduzir um teste de 
viabilidade nos termos do direito nacional, desde que esse teste tenha 
por objetivo excluir os devedores que não tenham perspetivas de viabi-
lidade e possa ser efetuado sem prejuízo para os ativos dos devedores.

4. Os Estados-Membros podem limitar o número de vezes a que, 
dentro de um determinado período, os devedores podem ter acesso a 
um regime de reestruturação preventiva previsto ao abrigo da presente 
diretiva.

5. O regime de reestruturação preventiva previsto ao abrigo da pre-
sente diretiva pode ser constituído por um ou mais processos, medidas 
ou disposições, alguns dos quais podem ser adotados por via extraju-
dicial, sem prejuízo de quaisquer outros regimes de reestruturação 
previstos no direito nacional.

Os Estados-Membros asseguram que esse regime de reestrutura-
ção conceda aos devedores e às partes afetadas, de forma coerente, os 
direitos e salvaguardas previstos no presente título.

6. Os Estados-Membros podem estabelecer disposições que limitem a 
intervenção de uma autoridade judicial ou administrativa num regime 
de reestruturação aos casos em que seja necessária e proporcionada, 
assegurando ao mesmo tempo a salvaguarda dos direitos de todas as 
partes afetadas e partes interessadas pertinentes.

7. Os regimes de reestruturação preventiva ao abrigo da presente 
diretiva são disponibilizados a pedido dos devedores.

8. Os Estados-Membros podem ainda prever que os regimes de 
reestruturação preventiva ao abrigo da presente diretiva sejam disponi-
bilizados a pedido dos credores e dos representantes dos trabalhadores, 
mediante acordo do devedor. Os Estados-Membros podem limitar essa 
obrigação de obter o acordo do devedor aos casos em que o devedor seja 
uma PME.
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CAPÍTULO 2
Facilitar as negociações dos planos de reestruturação 

preventiva

ARTIGO 5.°
Devedor não desapossado

1. Os Estados-Membros asseguram que os devedores que adiram 
a processos de reestruturação preventiva mantenham o controlo total 
ou pelo menos parcial dos seus ativos e do exercício corrente da sua 
atividade.

2. Caso seja necessário, a nomeação por uma autoridade judicial 
ou administrativa de um profissional no domínio da reestruturação 
é determinada caso a caso, salvo em certas circunstâncias em que os 
Estados-Membros possam exigir em todos os casos a nomeação obri-
gatória de um profissional neste domínio.

3. Os Estados-Membros preveem a nomeação de um profissional no 
domínio da reestruturação para dar assistência ao devedor e aos credo-
res na negociação e elaboração do plano, pelo menos nos seguintes casos:

a) Se uma autoridade judicial ou administrativa conceder uma 
suspensão geral das medidas de execução, em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 3, e decidir que um profissional no domínio 
da reestruturação é necessário para salvaguardar os interesses 
das partes;

b) Se o plano de reestruturação tiver de ser confirmado por uma 
autoridade judicial ou administrativa, mediante a reestruturação 
forçada da dívida contra categorias de credores, em conformidade 
com o artigo 11.º; ou

c) Se tal for solicitado pelo devedor ou por uma maioria de credo-
res, desde que, neste último caso, o custo do profissional seja 
suportado pelos credores.

ARTIGO 6.°
Suspensão das medidas de execução

1. Os Estados-Membros asseguram que os devedores possam benefi-
ciar da suspensão das medidas de execução para apoiar as negociações 
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do plano de reestruturação num regime de reestruturação preventiva.
Os Estados-Membros podem prever que as autoridades judiciais 

ou administrativas possam recusar a concessão de uma suspensão das 
medidas de execução caso tal suspensão não seja necessária ou caso 
não alcance o objetivo estabelecido no primeiro parágrafo.

2. Sem prejuízo dos n.ºs 4 e 5, os Estados-Membros asseguram a 
possibilidade de a suspensão das medidas de execução abranger todos 
os tipos de créditos, incluindo os créditos garantidos e os créditos pre-
ferenciais.

3. Os Estados-Membros podem prever que a suspensão das medidas 
de execução possa ser geral, abrangendo todos os credores, ou possa 
ser limitada, abrangendo um ou mais credores a título individual ou 
categorias de credores.

No caso de uma suspensão limitada, esta só é aplicável aos credores 
que tenham sido informados, em conformidade com o direito nacional, 
acerca das negociações sobre o plano de reestruturação ou acerca da 
suspensão a que se refere o n.º 1.

4. Os Estados-Membros podem excluir certos créditos ou catego-
rias de créditos do âmbito de aplicação da suspensão das medidas de 
execução em circunstâncias bem definidas em que essa exclusão seja 
devidamente justificada e se:

a) As medidas de execução não forem suscetíveis de comprometer 
a reestruturação da empresa; ou

b) A suspensão prejudicar injustamente os credores de tais créditos.
5. O n.º 2 não é aplicável aos créditos dos trabalhadores.
Em derrogação do primeiro parágrafo, os Estados-Membros podem 

aplicar o n.º 2 aos créditos dos trabalhadores se e na medida em que 
garantam o pagamento desses créditos em regimes de reestruturação 
preventiva com um nível de proteção semelhante.

6. A duração inicial de uma suspensão das medidas de execução é 
limitada a um período máximo não superior a quatro meses.

7. Não obstante o n.º 6, os Estados-Membros podem permitir que 
as autoridades judiciais ou administrativas prorroguem a duração da 
suspensão das medidas de execução ou concedam uma nova suspensão 
das medidas de execução, a pedido do devedor, de um credor ou, se for 
caso disso, de um profissional no domínio da reestruturação. A concessão 
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da prorrogação ou de uma nova suspensão das medidas de execução 
apenas deve ocorrer em circunstâncias bem definidas que demonstrem 
que tal prorrogação ou nova suspensão são devidamente justificadas, 
como por exemplo, nos seguintes casos:

a) Ocorreram progressos significativos nas negociações do plano 
de reestruturação;

b) A continuação da suspensão das medidas de execução não preju-
dica injustamente os direitos ou interesses das partes afetadas; 
ou

c) Ainda não foram abertos processos de insolvência contra o de-
vedor suscetíveis de terminar na liquidação desse devedor, nos 
termos do direito nacional.

8. A duração total da suspensão das medidas de execução, incluindo 
as prorrogações e renovações, não pode exceder doze meses.

Caso o Estado-Membro tenha escolhido aplicar a presente diretiva 
através de um ou mais processos ou medidas que não cumpram as 
condições de notificação nos termos do anexo A do Regulamento (UE) 
2015/848, a duração total da suspensão, nos termos desses processos, 
deve ser limitada a um máximo de quatro meses se o centro dos interes-
ses principais do devedor tiver sido transferido de outro Estado-Membro 
até três meses antes da apresentação de um pedido de abertura de um 
processo de reestruturação preventiva.

9. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais 
ou administrativas possam levantar uma suspensão das medidas de 
execução nos seguintes casos:

a) Caso a suspensão deixe de cumprir o objetivo de apoiar as ne-
gociações sobre o plano de reestruturação, por exemplo se se 
verificar que uma parte dos credores que, nos termos do direito 
nacional, pode bloquear a adoção do plano de reestruturação não 
apoia a continuação das negociações;

b) A pedido do devedor ou do profissional no domínio da reestru-
turação;

c) Se o direito nacional assim o previr, caso um ou mais credores 
ou uma ou mais categorias de credores sejam, ou viessem a ser, 
injustamente prejudicados pela suspensão das medidas de exe-
cução; ou
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d) Se o direito nacional assim o previr, caso a suspensão dê origem 
à insolvência de um credor.

Os Estados-Membros podem limitar o poder de, nos termos do 
primeiro parágrafo, levantar a suspensão das medidas de execução às 
situações em que os credores não tenham tido a oportunidade de ser 
ouvidos antes da sua entrada em vigor ou antes de ter sido prorrogada 
por uma autoridade judicial ou administrativa.

Os Estados-Membros podem fixar um período mínimo, que não seja 
exceda o referido no n.º 6, durante o qual uma suspensão das medidas 
de execução não pode ser levantada.

ARTIGO 7.°
Consequências da suspensão das medidas de execução

1. Se, durante o período da suspensão das medidas de execução, 
emergir uma obrigação, nos termos do direito nacional, de um deve-
dor apresentar um pedido de abertura de um processo de insolvência 
suscetível de terminar na liquidação do devedor, essa obrigação deve 
ser suspensa pela duração da suspensão em causa.

2. A suspensão das medidas de execução nos termos do artigo 6.º 
suspende, pela duração da suspensão, a abertura, a pedido de um ou 
mais credores, de um processo suscetível de terminar na liquidação 
do devedor.

3. Os Estados-Membros podem derrogar os n.ºs 1 e 2 nas situações 
em que o devedor seja incapaz de pagar as suas dívidas na data de 
vencimento. Nesses casos, os Estados-Membros asseguram que uma 
autoridade judicial ou administrativa possa decidir manter a concessão 
da suspensão das medidas de execução se, tendo em conta as circuns-
tâncias do caso, a abertura de um processo de insolvência suscetível 
de terminar na liquidação do devedor não for do interesse geral dos 
credores.

4. Os Estados-Membros devem estabelecer regras que impeçam os 
credores aos quais se aplica a suspensão das medidas de execução de 
se recusarem a cumprir ou de resolverem, anteciparem ou, de qualquer 
outra forma, alterarem contratos executórios essenciais em prejuízo 
do devedor, relativamente a dívidas constituídas antes da suspensão, 
pelo único facto de o devedor não as ter pago. Entende-se por contratos 
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executórios essenciais os contratos executórios que sejam necessários 
à continuação do exercício corrente da atividade da empresa, incluindo 
quaisquer contratos de fornecimento cuja suspensão levaria à parali-
sação das atividades do devedor.

O primeiro parágrafo não obsta a que os Estados-Membros concedam 
aos credores em causa medidas de salvaguarda adequadas a fim de 
evitar que o referido parágrafo prejudique injustamente esses credores.

Os Estados-Membros podem estabelecer que o presente número se 
aplique também a contratos executórios não essenciais.

5. Os Estados-Membros asseguram que os credores não sejam 
autorizados a recusar a cumprir, nem de resolver, antecipar ou, de 
qualquer outra forma, alterar contratos executórios em prejuízo do 
devedor, através de uma cláusula contratual que preveja tais medidas, 
apenas por motivo de:

a) Pedido de abertura de um processo de reestruturação preventiva;
b) Pedido de suspensão das medidas de execução;
c) Abertura de um processo de reestruturação preventiva; ou
d) Concessão de uma suspensão das medidas de execução em si.
6. Os Estados-Membros podem prever que uma suspensão de medi-

das de execução não seja aplicável aos acordos de compensação, inclusi-
ve os acordos de compensação com vencimento antecipado, nos mercados 
financeiros, da energia e de mercadorias, mesmo em circunstâncias 
em que não se aplique o artigo 31.º, n.º 1, se tais acordos tiverem força 
executória nos termos do direito nacional em matéria de insolvência. 
A suspensão é todavia aplicável à execução de créditos que sejam re-
clamados por um credor junto do devedor e tenham sido constituídos 
em consequência do funcionamento de um acordo de compensação.

O primeiro parágrafo não se aplica aos contratos de mercadorias, 
serviços ou energia necessários para o exercício da atividade do deve-
dor, a não ser que esses contratos assumam a forma de uma posição 
negociada em bolsa ou noutro mercado que possa ser substituída a 
qualquer momento pelo valor corrente de mercado.

7. Os Estados-Membros asseguram que o termo de uma suspensão de 
medidas de execução sem a adoção de um plano de reestruturação não 
dê origem, por si, à abertura de um processo de insolvência suscetível 
de terminar na liquidação do devedor, exceto se estiverem preenchidas 
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as restantes condições para a abertura do referido processo, tal como 
previstas pelo direito nacional.

CAPÍTULO 3
Planos de reestruturação

ARTIGO 8.°
Conteúdo dos planos de reestruturação

1. Os Estados-Membros devem exigir que os planos de reestru-
turação apresentados para adoção, nos termos do artigo 9.º, ou para 
confirmação por uma autoridade judicial ou administrativa, nos termos 
do artigo 10.º, incluam, pelo menos, as seguintes informações:

a) A identidade do devedor;
b) Os ativos e passivos do devedor existentes ao momento da apre-

sentação do plano de reestruturação, nomeadamente o valor 
dos ativos, uma descrição da situação económica do devedor e 
da posição dos trabalhadores e uma descrição das causas e da 
extensão das dificuldades do devedor;

c) As partes afetadas, designadas a título individual ou repartidas 
por categorias de dívida nos termos do direito nacional, bem 
como os respetivos créditos ou interesses abrangidos pelo plano 
de reestruturação;

d) Se for esse o caso, as categorias em que as partes afetadas tenham 
sido agrupadas para efeitos de adoção do plano de reestruturação 
e os valores respetivos dos créditos e interesses de cada categoria;

e) Se for esse o caso, as partes, designadas a título individual ou re-
partidas por categorias de dívida nos termos do direito nacional, 
que não são afetadas pelo plano de reestruturação, juntamente 
com uma descrição das razões pelas quais o plano proposto não 
as afeta;

f) Se for esse o caso, a identidade do profissional no domínio da 
reestruturação;

g) As condições do plano de reestruturação, incluindo, em especial:
i) quaisquer medidas de reestruturação propostas, referidas no 

artigo 2.º, n.º 1, ponto 1,
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ii) se for caso disso, a duração proposta das medidas de reestru-
turação propostas,

iii) as formas de informação e consulta dos representantes dos 
trabalhadores, em conformidade com o direito da União e com 
o direito nacional,

iv) se for caso disso, as consequências gerais relativamente ao 
emprego, tais como despedimentos, formas de trabalho a 
tempo reduzido ou similares,

v) os fluxos financeiros do devedor previstos, se tal for contem-
plado no direito nacional, e

vi) qualquer novo financiamento previsto no âmbito do plano de 
reestruturação e as razões pelas quais esse novo financiamento 
é necessário para executar o plano;

h) Uma exposição de motivos que explique as razões pelas quais há 
uma perspetiva razoável de o plano de reestruturação evitar a 
insolvência do devedor e garantir a viabilidade da empresa, in-
cluindo as condições prévias necessárias para o êxito do plano. Os 
Estados-Membros podem exigir que a exposição de motivos seja 
elaborada ou validada por um perito externo ou pelo profissional 
no domínio da reestruturação, caso tal profissional seja nomeado.

2. Os Estados-Membros disponibilizam em linha listas de controlo 
exaustivas para os planos de reestruturação, adaptadas às necessidades 
das PME. Da lista de controlo devem fazer parte orientações práticas 
sobre o modo como o plano de reestruturação tem de ser elaborado nos 
termos do direito nacional.

A lista de controlo deve ser disponibilizada na língua ou línguas 
oficiais do Estado-Membro. Os Estados-Membros consideram a pos-
sibilidade de disponibilizar a lista de controlo em pelo menos uma 
outra língua, nomeadamente numa língua utilizada nos negócios 
internacionais.

ARTIGO 9.°
Adoção dos planos de reestruturação

1. Os Estados-Membros asseguram que, independentemente de 
quem solicitar a abertura do processo de reestruturação preventiva 
previsto no artigo 4.º, o devedor tenha o direito de apresentar planos 
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de reestruturação para adoção pelas partes afetadas.
Os Estados-Membros podem também prever que os credores e os 

profissionais no domínio da reestruturação têm direito a apresentar 
planos de restruturação, e podem estabelecer as condições para tal.

2. Os Estados-Membros asseguram às partes afetadas o direito de 
votar a adoção de um plano de reestruturação.

As partes não afetadas pelo plano de reestruturação não têm direito 
de voto na adoção do referido plano.

3. Não obstante o n.º 2, os Estados-Membros podem excluir do 
direito de voto:

a) Os detentores de participações;
b) Os credores cujos créditos sejam de grau inferior aos dos credo-

res comuns não garantidos na ordem normal das prioridades de 
liquidação; ou

c) Quaisquer partes relacionadas com o devedor ou com a sua em-
presa, que configurem um conflito de interesses nos termos do 
direito nacional.

4. Os Estados-Membros asseguram que as partes afetadas sejam 
tratadas em categorias distintas em função da existência de suficientes 
interesses comuns, definidas com base em critérios verificáveis e nos 
termos do direito nacional. No mínimo, os credores de créditos garanti-
dos e não garantidos são tratados em categorias distintas para efeitos 
da adoção de um plano de reestruturação.

Além disso, os Estados-Membros podem prever que os créditos dos 
trabalhadores sejam tratados numa categoria própria distinta.

Os Estados-Membros podem prever que os devedores que são PME 
possam optar por não tratar as partes afetadas em categorias distintas.

Os Estados-Membros tomam medidas adequadas para assegurar que 
a formação das categorias seja realizada tendo especialmente em vista 
proteger os credores vulneráveis, tais como os pequenos fornecedores.

5. Os direitos de voto e a formação das categorias são apreciados por 
uma autoridade judicial ou administrativa sempre que seja apresentado 
um pedido de confirmação do plano de reestruturação.

Os Estados-Membros podem exigir que a autoridade judicial ou 
administrativa aprecie e confirme os direitos de voto e a formação de 
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categorias numa fase mais precoce do que aquela referida no primeiro 
parágrafo.

6. O plano de reestruturação é adotado pelas partes afetadas me-
diante obtenção de uma maioria do montante dos respetivos créditos ou 
interesses em cada uma das categorias. Os Estados-Membros podem, 
além disso, exigir a obtenção de uma maioria do número de partes 
afetadas em cada categoria.

Os Estados-Membros estabelecem as maiorias exigidas para a ado-
ção do plano de reestruturação. Tais maiorias não podem ser superiores 
a 75 % do montante dos créditos ou interesses em cada categoria ou, se 
for caso disso, do número de partes afetadas em cada categoria.

7. Não obstante os n.ºs 2 a 6, os Estados-Membros podem prever 
que a votação formal da adoção de um plano de reestruturação possa 
ser substituída por um acordo com a maioria exigida.

ARTIGO 10.°
Confirmação dos planos de reestruturação

1. Os Estados-Membros asseguram que, pelo menos, os planos de 
reestruturação a seguir enumerados apenas vinculem as partes depois 
de confirmados por uma autoridade judicial ou administrativa:

a) Planos de reestruturação que afetem os créditos ou interesses 
das partes afetadas discordantes;

b) Planos de reestruturação que prevejam um novo financiamento;
c) Planos de reestruturação que impliquem a perda de mais de 

25 % da mão de obra, se essa perda for permitida ao abrigo do 
direito nacional.

2. Os Estados-Membros asseguram que as condições para a confir-
mação de um plano de reestruturação por uma autoridade judicial ou 
administrativa sejam claramente especificadas e incluam pelo menos 
os seguintes elementos:

a) O plano de reestruturação foi adotado em conformidade com o 
artigo 9.°;

b) Os credores com suficientes interesses comuns na mesma cate-
goria são tratados em pé de igualdade, e de forma proporcional 
aos seus créditos;
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c) A notificação do plano de reestruturação foi efetuada nos termos 
do direito nacional a todas as partes afetadas;

d) Havendo credores discordantes, o plano de reestruturação sa-
tisfaz o teste do melhor interesse dos credores;

e) Se aplicável, qualquer novo financiamento necessário para exe-
cutar o plano de reestruturação e que não prejudica injustamente 
os interesses dos credores.

O cumprimento do disposto no primeiro parágrafo, alínea d), só é 
examinado por uma autoridade judicial ou administrativa se o plano 
de reestruturação for contestado com esse fundamento.

3. Os Estados-Membros asseguram que as autoridades judiciais 
ou administrativas possam recusar-se a confirmar um plano de rees-
truturação caso este não apresente perspetivas razoáveis de evitar a 
insolvência do devedor ou de garantir a viabilidade da empresa.

4. Os Estados-Membros asseguram que, caso uma autoridade ju-
dicial ou administrativa seja chamada a confirmar um plano de rees-
truturação para que este se torne vinculativo, a decisão seja tomada 
com a eficiência necessária para garantir a celeridade do tratamento 
do assunto.

ARTIGO 11.°
Reestruturação forçada da dívida contra categorias 

de credores

1. Os Estados-Membros asseguram que um plano de reestruturação 
que não seja aprovado pelas partes afetadas nos termos do artigo 9.º, 
n.º 6, em cada categoria votante possa ser confirmado por uma auto-
ridade judicial ou administrativa sob proposta do devedor ou com o 
acordo do devedor, e tornar-se vinculativo para as categorias votantes 
discordantes, caso esse plano de reestruturação respeite, no mínimo, 
as seguintes condições:

a) Cumprir o disposto no artigo 10.º, n.ºs 2 e 3;
b) Ter sido aprovado:

i) por uma maioria das categorias votantes de partes afetadas, 
desde que pelo menos uma dessas categorias seja uma categoria 
de credores garantidos ou tenha precedência sobre a categoria 
de credores comuns não garantidos, ou, se não for o caso,
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ii) por, pelo menos, uma das categorias votantes de partes 
afetadas ou, se o direito nacional assim o previr, de partes 
prejudicadas, que não seja uma categoria de detentores de 
participações nem qualquer outra categoria que, após a ava-
liação do devedor como empresa em atividade, não recebesse 
qualquer pagamento nem conservasse qualquer interesse ou, 
se o direito nacional assim o previr, se possa razoavelmente 
presumir que não receberia qualquer pagamento nem conser-
varia qualquer interesse se fosse aplicada a ordem normal das 
prioridades de liquidação nos termos do direito nacional;

c) Garantir que as categorias votantes discordantes de credores 
afetados recebam um tratamento pelo menos tão favorável como 
o de qualquer outra categoria do mesmo grau e mais favorável 
do que o de qualquer categoria de grau inferior; e

d) Nenhuma categoria de partes afetadas poder, no âmbito do plano 
de reestruturação, receber nem conservar mais do que o montan-
te correspondente à totalidade dos seus créditos ou interesses.

  Em derrogação do primeiro parágrafo, os Estados-Membros po-
dem limitar a obrigação de obter o acordo do devedor aos casos 
em que os devedores sejam PME.

  Os Estados-Membros podem aumentar o número mínimo de 
categorias de partes afetadas ou, se o direito nacional assim o 
previr, de partes prejudicadas exigidas para a aprovação do plano 
tal como previsto no primeiro parágrafo, alínea b), subalínea ii).

2. Em derrogação do n.º 1, alínea c), os Estados-Membros podem 
prever que os créditos de credores afetados numa categoria votante dis-
cordante sejam satisfeitos na íntegra a partir dos mesmos meios ou de 
meios equivalentes se o plano de reestruturação previr que uma categoria 
de grau inferior receba algum pagamento ou conserve algum interesse.

Os Estados-Membros podem manter ou introduzir disposições 
que derroguem o primeiro parágrafo, se elas forem necessárias para 
alcançar os objetivos do plano de reestruturação e se o plano de rees-
truturação não prejudicar injustamente os direitos ou interesses de 
quaisquer partes afetadas.
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ARTIGO 12.°
Detentores de participações

1. Caso os Estados-Membros excluam os detentores de participações 
da aplicação dos artigos 9.º a 11.º, asseguram por quaisquer outros 
meios que os referidos detentores de participações não possam desra-
zoavelmente impedir nem levantar obstáculos à adoção e confirmação 
de um plano de reestruturação.

2. Os Estados-Membros asseguram igualmente que os detentores 
de participações não possam desrazoavelmente impedir nem levantar 
obstáculos à execução de um plano de reestruturação.

3. Os Estados-Membros podem adaptar o que se entende por desra-
zoavelmente impedir ou levantar obstáculos ao abrigo do presente artigo 
para ter em conta, entre outros aspetos: o facto de o devedor ser uma 
PME ou uma grande empresa; as medidas de reestruturação propostas 
que afetem os direitos dos detentores de participações; o tipo de detentor 
de participações; se o devedor é uma pessoa singular ou coletiva; e se 
os sócios de uma sociedade têm responsabilidade limitada ou ilimitada.

ARTIGO 13.º
Trabalhadores

1. Os Estados-Membros asseguram que os direitos individuais e 
coletivos dos trabalhadores, ao abrigo do direito do trabalho nacional 
e da União, não sejam afetados pelo regime de reestruturação preven-
tiva, tais como:

a) O direito à negociação coletiva e à ação sindical; e
b) O direito à informação e à consulta em conformidade com a Dire-

tiva 2002/14/CE e com a Diretiva 2009/38/CE, designadamente:
i) a informação dos representantes dos trabalhadores sobre a 

evolução recente e a evolução provável das atividades da em-
presa ou do estabelecimento e a sua situação económica que 
lhes permita comunicar ao devedor quaisquer preocupações 
quanto à situação da empresa e no que respeita à necessidade 
de ponderar o recurso a um mecanismo de reestruturação,

ii) a informação dos representantes dos trabalhadores sobre 
qualquer processo de reestruturação preventiva que possa 
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afetar o emprego, como a capacidade de os trabalhadores re-
cuperarem os seus salários e eventuais pagamentos futuros, 
incluindo pensões de reforma;

iii) a informação e a consulta aos representantes dos trabalhado-
res sobre quaisquer planos de reestruturação antes de serem 
apresentados para adoção, nos termos do artigo 9.º, ou para 
confirmação por uma autoridade judicial ou administrativa, 
nos termos do artigo 10.º;

c) Os direitos garantidos pelas Diretivas 98/59/CE, 2001/23/CE e 
2008/94/CE.

2. Caso o plano de reestruturação preveja medidas que impliquem 
alterar a organização do trabalho ou as relações contratuais com os 
trabalhadores, tais medidas são sujeitas a aprovação pelos referidos 
trabalhadores se o direito nacional ou os acordos coletivos previrem tal 
aprovação em casos desta natureza.

ARTIGO 14.º
Avaliação por parte da autoridade judicial ou administrativa

1. A autoridade judicial ou administrativa só decide de uma avalia-
ção da empresa do devedor se o plano de reestruturação for contestado 
por uma parte afetada discordante com base:

a) Na não aprovação no teste do melhor interesse dos credores a 
que se refere o artigo 2.º, n.º 1, ponto 6; ou

b) No alegado incumprimento das condições de uma reestrutura-
ção forçada da dívida contra categorias de credores ao abrigo do 
artigo 11.º, n.º 1, alínea b), subalínea ii).

2. Os Estados-Membros asseguram que, para efeitos da decisão sobre 
a avaliação a que se refere o n.º 1, as autoridades judiciais ou admi-
nistrativas possam nomear ou ouvir peritos devidamente qualificados.

3. Para efeitos do n.º 1, os Estados-Membros asseguram que qualquer 
parte afetada discordante possa apresentar uma contestação junto da 
autoridade judicial ou administrativa chamada a confirmar o plano 
de reestruturação.

Os Estados-Membros podem prever a possibilidade de tal contes-
tação ser apresentada no âmbito do recurso de uma decisão sobre a 
confirmação de um plano de reestruturação.
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ARTIGO 15.º
Efeitos dos planos de reestruturação

1. Os Estados-Membros asseguram que os planos de reestrutura-
ção confirmados por uma autoridade judicial ou administrativa sejam 
vinculativos para todas as partes afetadas designadas ou repartidas 
em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, alínea c).

2. Os Estados-Membros asseguram que os credores que não estive-
ram envolvidos na adoção de um plano de reestruturação nos termos 
do direito nacional não sejam afetados por esse plano.

ARTIGO 16.º
Recursos

1. Os Estados-Membros asseguram que qualquer recurso, previsto 
no direito nacional, de uma decisão de confirmação ou rejeição de um 
plano de reestruturação tomada por uma autoridade judicial seja in-
terposto junto de uma autoridade judicial superior.

Os Estados-Membros asseguram que o recurso de uma decisão de 
confirmação ou rejeição de um plano de reestruturação tomada por 
uma autoridade administrativa seja interposto junto de uma autori-
dade judicial.

2. Os recursos são decididos de forma eficiente com vista a um 
tratamento célere.

3. Um recurso de uma decisão que confirme um plano de reestrutu-
ração não tem efeitos suspensivos sobre a execução do plano.

Em derrogação do primeiro parágrafo, os Estados-Membros podem 
estabelecer que as autoridades judiciais possam suspender a execução 
do plano de reestruturação ou de partes deste se tal for necessário e 
adequado para salvaguardar os interesses de uma das partes.

4. Os Estados-Membros asseguram que, em caso de provimento de 
um recurso interposto nos termos do n.º 3, a autoridade judicial possa:

a) Rejeitar o plano de reestruturação; ou
b) Confirmar o plano de reestruturação, com alterações, se o direito 

nacional assim o previr, ou sem alterações.
  Os Estados-Membros podem estabelecer que, caso um plano 

seja confirmado nos termos do primeiro parágrafo, alínea b), 
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seja concedida compensação a qualquer parte que tenha sofrido 
perdas monetárias e a cujo recurso tenha sido dado provimento.

CAPÍTULO 4
Proteção do novo financiamento, do financiamento intercalar 

e de outras transações relacionadas com a reestruturação

ARTIGO 17.º
Proteção do novo financiamento e do financiamento intercalar

1. Os Estados-Membros asseguram que o novo financiamento e o 
financiamento intercalar sejam devidamente protegidos. No mínimo, 
em caso de insolvência posterior do devedor:

a) O novo financiamento e o financiamento intercalar não podem 
ser declarados nulos, anuláveis ou insuscetíveis de execução; e

b) Os prestadores de tais financiamentos não podem incorrer em 
responsabilidade civil, administrativa ou penal, com o fundamen-
to de que tais financiamentos são prejudiciais para o conjunto 
dos credores, exceto se existirem outros fundamentos previstos 
no direito nacional.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer que o n.º 1 apenas seja 
aplicável ao novo financiamento nos casos em que o plano de reestru-
turação tenha sido confirmado por uma autoridade judicial ou admi-
nistrativa, e ao financiamento intercalar nos casos em que este tenha 
sido submetido a um controlo ex ante.

3. Os Estados-Membros podem excluir da aplicação do n.º 1 o finan-
ciamento intercalar que for concedido depois de o devedor ter deixado 
de ser capaz de pagar as suas dívidas na data de vencimento.

4. Os Estados-Membros podem estabelecer que os prestadores do 
novo financiamento ou do financiamento intercalar tenham direito 
a prioridade no pagamento, no âmbito de processos de insolvência 
posteriores, em relação a outros credores que, de outro modo, teriam 
créditos iguais ou superiores.
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ARTIGO 18.º
Proteção de outras transações relacionadas com a 

reestruturação

1. Sem prejuízo do artigo 17.º, os Estados-Membros asseguram 
que, em caso de insolvência posterior de um devedor, as transações 
que sejam razoáveis e imediatamente necessárias para a negociação 
de um plano de reestruturação não sejam declaradas nulas, anuláveis 
ou insuscetíveis de execução com o fundamento de que são prejudiciais 
para o conjunto dos credores, exceto se existirem outros fundamentos 
previstos no direito nacional.

2. Os Estados-Membros podem prever que o n.º 1 apenas seja apli-
cável aos casos em que o plano seja confirmado por uma autoridade 
judicial ou administrativa, ou em que tais transações tenham sido 
submetidas a um controlo ex ante.

3. Os Estados-Membros podem excluir da aplicação do n.º 1 as tran-
sações que tiverem sido efetuadas depois de o devedor ter deixado de 
ser capaz de pagar as suas dívidas na data de vencimento.

4. As transações a que se refere o n.º 1 incluem, no mínimo:
a) O pagamento de honorários e custos da negociação, adoção ou 

confirmação de um plano de reestruturação;
b) O pagamento de honorários e custos do aconselhamento profis-

sional estreitamente associado à reestruturação;
c) O pagamento dos salários dos trabalhadores por trabalho já 

executado, sem prejuízo de outras formas de proteção previstas 
no direito nacional ou da União;

d) Quaisquer pagamentos e desembolsos efetuados no decurso 
normal da atividade, com exceção dos referidos nas alíneas a) a 
c).

5. Sem prejuízo do artigo 17.º, os Estados-Membros asseguram que, 
em caso de insolvência posterior do devedor, as transações que sejam 
razoáveis e imediatamente necessárias para a execução de um plano 
de reestruturação e efetuadas de acordo com o plano de reestruturação 
confirmado por uma autoridade judicial ou administrativa não sejam 
declaradas nulas, anuláveis ou insuscetíveis de execução com o funda-
mento de que são prejudiciais para o conjunto dos credores, exceto se 
existirem outros fundamentos previstos no direito nacional.
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CAPÍTULO 5
Obrigações dos administradores

ARTIGO 19.º
Obrigações dos administradores caso exista 

uma probabilidade de insolvência

Os Estados-Membros asseguram que, caso exista uma probabilida-
de de insolvência, os administradores tenham em devida conta, pelo 
menos, os seguintes aspetos:

a) Os interesses dos credores, dos detentores de participações e das 
outras partes interessadas;

b) A necessidade de tomar medidas para evitar a insolvência; e
c) A necessidade de evitar uma conduta dolosa ou com negligência 

grosseira que ameace a viabilidade da empresa.

TÍTULO III
Perdão de dívidas e inibições

ARTIGO 20.º
Acesso ao perdão

1. Os Estados-Membros asseguram que os empresários insolventes 
tenham acesso a, pelo menos, um processo suscetível de conduzir ao 
perdão total da dívida em conformidade com a presente diretiva.

Os Estados-Membros podem exigir que a atividade comercial, 
industrial ou artesanal, ou profissional por conta própria, à qual as 
dívidas de um empresário insolvente estão associadas, tenha cessado.

2. Os Estados-Membros em que o perdão total da dívida tenha como 
condição o reembolso parcial da dívida pelo empresário asseguram que 
a obrigação de reembolso tenha por base a situação individual do em-
presário e, em especial, que seja proporcional aos seus rendimentos e 
ativos disponíveis ou suscetíveis de serem apreendidos durante o prazo 
para o perdão e tenha em conta o interesse equitativo dos credores.

3. Os Estados-Membros asseguram que os empresários que tenham 
obtido o perdão das suas dívidas possam beneficiar de regimes nacionais 
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vigentes que prevejam apoios empresariais para empresários, incluindo 
acesso a informações pertinentes e atualizadas sobre esses regimes.

ARTIGO 21.º
Prazo para o perdão

1. Os Estados-Membros asseguram que o período após o qual os 
empresários insolventes podem beneficiar de um perdão total das suas 
dívidas não seja superior a três anos, e que tenha início o mais tardar 
a partir:

a) No caso de um processo que inclua um plano de reembolso, da 
data da decisão de uma autoridade judicial ou administrativa 
de confirmar o plano, ou da data do início da execução do plano; 
ou

b) No caso de qualquer outro processo, da data da decisão da auto-
ridade judicial ou administrativa de abrir o processo, ou da data 
da fixação da massa insolvente do empresário.

2. Os Estados-Membros asseguram que os empresários insolventes 
que tenham cumprido as suas obrigações, caso tais obrigações estejam 
previstas no direito nacional, obtenham o perdão das suas dívidas no 
termo do prazo para o perdão sem terem de recorrer a uma autorida-
de judicial ou administrativa para abrir um novo processo além dos 
previstos no n.º 1.

Sem prejuízo do primeiro parágrafo, os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir disposições que permitam que a autoridade 
judicial ou administrativa verifique se os empresários cumpriram as 
obrigações para obterem um perdão de dívidas.

3. Os Estados-Membros podem prever que o perdão total da dívida 
não prejudique a continuação de um processo de insolvência que im-
plique a liquidação e distribuição dos ativos do empresário que faziam 
parte da massa insolvente desse empresário na data de termo do prazo 
para o perdão.

ARTIGO 22.º
Período de inibição

1. Os Estados-Membros asseguram que, caso um empresário insol-
vente obtenha um perdão de dívidas em conformidade com a presente 
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diretiva, as inibições de acesso a uma atividade comercial, industrial ou 
artesanal, ou profissional por conta própria, ou do seu exercício, devida 
apenas ao facto de o empresário ser insolvente, deixem de produzir 
efeitos o mais tardar no termo do prazo para o perdão.

2. Os Estados-Membros asseguram que, após o termo do prazo para o 
perdão, as inibições a que se refere o n.º 1 do presente artigo deixem de 
produzir efeitos sem necessidade de recorrer a uma autoridade judicial 
ou administrativa para abrir um novo processo além dos previstos no 
artigo 21.º, n.º 1.

ARTIGO 23.º
Derrogações

1. Em derrogação dos artigos 20.º a 22.º, os Estados-Membros man-
têm ou introduzem disposições que recusem ou limitem ou revoguem 
o acesso ao perdão de dívidas ou que revoguem o benefício do perdão, 
ou prevejam prazos mais longos para obter um perdão total da dívida 
ou períodos de inibição mais prolongados se, de acordo com o direito 
nacional, o empresário insolvente tiver agido de forma desonesta ou 
de má-fé para com os credores ou outras partes interessadas quando 
contraiu as dívidas, durante o processo de insolvência ou durante o 
reembolso das dívidas, sem prejuízo das disposições nacionais em 
matéria de ónus da prova.

2. Em derrogação dos artigos 20.º a 22.º, os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir disposições que recusem ou limitem o acesso ao 
perdão de dívidas ou revoguem o benefício do perdão, ou prevejam pra-
zos mais longos para obter um perdão total da dívida ou períodos de ini-
bição mais prolongados em determinadas circunstâncias bem definidas 
e se tais derrogações forem devidamente justificadas, nomeadamente:

a) Se o empresário insolvente tiver cometido violações considerá-
veis de obrigações decorrentes de um plano de reembolso ou de 
qualquer outra obrigação legal destinada a salvaguardar os in-
teresses dos credores, nomeadamente a obrigação de maximizar 
os rendimentos dos credores;

b) Se o empresário insolvente não tiver cumprido as obrigações de 
informação ou de cooperação previstas no direito nacional e da 
União;
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c) Se os pedidos de perdão de dívidas forem abusivos;
d) Se for apresentado um pedido adicional de perdão dentro de 

um determinado prazo após ter sido concedido ao empresário 
insolvente um perdão total da dívida ou após lhe ter sido recu-
sado um perdão total da dívida devido a uma grave violação das 
obrigações de informação ou cooperação;

e) Se as custas do processo conducente ao perdão de dívidas não 
estiverem satisfeitas; ou

f) Se for necessária uma derrogação para garantir o equilíbrio entre 
os direitos do devedor e os direitos de um ou mais credores.

3. Em derrogação do artigo 21.º, os Estados-Membros podem fixar 
prazos para o perdão mais prolongados nos seguintes casos:

a) Se forem aprovadas ou decretadas por uma autoridade judi-
cial ou administrativa medidas cautelares com o objetivo de 
salvaguardar a residência principal do empresário insolvente 
e, se aplicável, da sua família, ou os ativos essenciais para a 
continuação da atividade comercial, industrial ou artesanal, ou 
profissional por conta própria, do empresário; ou

b) Se a residência principal do empresário insolvente e, se aplicável, 
da sua família não for liquidada.

4. Os Estados-Membros podem excluir determinadas categorias de 
dívida do perdão da dívida, ou restringir o acesso ao perdão da dívida 
ou fixar um prazo para o perdão mais prolongado, caso essas exclusões, 
restrições ou prolongamentos de prazos sejam devidamente justificados, 
nomeadamente no caso:

a) Das dívidas garantidas;
b) Das dívidas decorrentes de sanções penais ou com elas relacio-

nadas;
c) Das dívidas decorrentes de responsabilidade delitual;
d) Das dívidas respeitantes a obrigações de alimentos decorrentes 

de uma relação familiar, parentesco, casamento ou afinidade;
e) Das dívidas contraídas após a apresentação do pedido de aber-

tura de um processo conducente a um perdão da dívida ou após 
a abertura de tal processo; e

f) Das dívidas decorrentes da obrigação de pagar as custas do 
processo conducente a um perdão da dívida.
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5. Em derrogação do artigo 22.º, os Estados-Membros podem fixar 
períodos de inibição mais longos ou indeterminados se o empresário 
insolvente exercer uma profissão:

a) À qual se apliquem regras deontológicas específicas ou regras 
específicas em matéria de reputação ou de competências espe-
cializadas, e o empresário tiver violado essas regras; ou

b) Relacionada com a gestão de bens de terceiros.
  O primeiro parágrafo é igualmente aplicável se o empresário 

insolvente solicitar acesso a uma profissão a que se refere a 
alínea a) ou a alínea b) desse parágrafo.

6. A presente diretiva não prejudica as normas nacionais relativas 
às inibições decretadas por uma autoridade judicial ou administrativa 
que não as referidas no artigo 22.º.

ARTIGO 24.º
Consolidação dos processos relativos às dívidas 

profissionais e pessoais

1. Os Estados-Membros asseguram que, caso os empresários in-
solventes tenham dívidas profissionais contraídas no exercício da sua 
atividade comercial, industrial ou artesanal, ou profissional por conta 
própria, bem como dívidas pessoais contraídas fora do âmbito dessas 
atividades que não possam ser razoavelmente dissociadas, as dívidas 
suscetíveis de serem perdoadas sejam tratadas num único processo 
para efeitos de obtenção do perdão total da dívida.

2. Os Estados-Membros podem prever que, caso as dívidas profis-
sionais e as dívidas pessoais possam ser dissociadas, devem ser trata-
das, para efeitos de obtenção do perdão total da dívida, em processos 
distintos, mas coordenados, ou no âmbito do mesmo processo.
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TÍTULO IV
Medidas destinadas a aumentar a eficiência 

dos processos relativos à reestruturação, à insolvência 
e ao perdão de dívidas

ARTIGO 25.º
Autoridades judiciais e administrativas

Sem prejuízo da independência do poder judicial e das diferenças 
de organização dos sistemas judiciários na União, os Estados-Membros 
asseguram que:

a) Os membros das autoridades judiciais e administrativas que 
trabalham com processos relativos à reestruturação, à insol-
vência e ao perdão de dívidas recebam formação adequada e 
possuam os conhecimentos especializados necessários às suas 
responsabilidades; e

b) Os processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao perdão 
de dívidas sejam tratados de forma eficiente, a fim de garantir 
a celeridade do tratamento dos mesmos.

ARTIGO 26.º
Profissionais nos processos relativos à reestruturação, à 

insolvência e ao perdão de dívidas

1.   Os Estados-Membros asseguram que:
a) Os profissionais nomeados por uma autoridade judicial ou ad-

ministrativa no âmbito de processos relativos à reestruturação, 
à insolvência e ao perdão de dívidas («profissionais») recebam 
formação adequada e possuam os conhecimentos especializados 
necessários às suas responsabilidades;

b) As condições de elegibilidade e o processo de nomeação, desti-
tuição e renúncia dos profissionais sejam claros, transparentes 
e justos;

c) A nomeação de um profissional para um processo determinado, 
inclusive para os processos com elementos transfronteiriços, 
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tenha em devida consideração a experiência e os conhecimentos 
especializados do profissional e as características específicas do 
processo; e

d) A fim de evitar conflitos de interesses, os devedores e os credores 
tenham a possibilidade de se oporem à seleção ou nomeação do 
profissional ou de solicitar a sua substituição.

2. A Comissão facilita a partilha das melhores práticas entre os 
Estados-Membros, com vista a melhorar a qualidade da formação em 
toda a União, inclusive através do intercâmbio de experiências e de 
ferramentas de reforço da capacidade.

ARTIGO 27.º
Supervisão e remuneração dos profissionais

1. Os Estados-Membros estabelecem mecanismos de supervisão e 
regulação adequados para assegurar que o trabalho dos profissionais 
seja objeto de supervisão efetiva, tendo em vista assegurar que os seus 
serviços sejam prestados de forma eficaz e competente e que, relati-
vamente às partes envolvidas, sejam prestados de modo imparcial e 
independente. Esses mecanismos devem igualmente prever medidas 
com vista à responsabilização dos profissionais que não cumpram as 
suas obrigações.

2. Os Estados-Membros asseguram a disponibilização ao público 
das informações relativas às autoridades ou organismos que exercem 
tarefas de supervisão dos profissionais.

3. Os Estados-Membros podem incentivar a elaboração e a obser-
vância de códigos de conduta pelos profissionais.

4. Os Estados-Membros asseguram que a remuneração dos profis-
sionais se reja por regras que sejam compatíveis com o objetivo de uma 
resolução eficiente dos processos.

Os Estados-Membros asseguram a existência de procedimentos 
adequados para resolver eventuais litígios em matéria de remunerações.

ARTIGO 28.º
Utilização de meios de comunicação eletrónicos

Os Estados-Membros asseguram que, nos processos relativos à rees-
truturação, à insolvência e ao perdão de dívidas, as partes no processo, 
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o profissional e a autoridade judicial ou administrativa estejam aptos 
a realizar, utilizando meios de comunicação eletrónicos, inclusive em 
situações transfronteiriças, pelo menos as seguintes ações:

a) Reclamação de créditos;
b) Apresentação de planos de reestruturação ou de reembolso;
c) Notificação de credores;
d) Apresentação de contestações e interposição de recursos.

TÍTULO V
Acompanhamento dos processos relativos à reestruturação, 

à insolvência e ao perdão de dívidas

ARTIGO 29.º
Recolha de dados

1. Os Estados-Membros recolhem e agregam, anualmente, a nível 
nacional, dados sobre os processos relativos à reestruturação, à insol-
vência e ao perdão de dívidas, desagregados por cada tipo de processo, 
abrangendo pelo menos os seguintes elementos:

a) O número de processos que foram objeto de pedido de abertura 
ou abertos, se a abertura estiver prevista no direito nacional, e 
de processos que estão pendentes ou que foram encerrados;

b) A duração média dos processos desde a apresentação do pedido, 
ou desde a abertura do processo, se essa abertura estiver prevista 
no direito nacional, até ao seu encerramento;

c) O número de processos que não sejam os exigidos pela alínea d), 
desagregados por tipo de resultados;

d) O número de pedidos de abertura de processos de reestrutura-
ção que foram declarados não admissíveis, aos quais foi negado 
provimento ou que foram cancelados antes de serem abertos.

2. Os Estados-Membros recolhem e agregam, anualmente, a nível 
nacional, dados sobre o número de devedores que foram sujeitos a 
processos de reestruturação ou de insolvência e a quem, nos três anos 
anteriores à apresentação do pedido de abertura ou à abertura de tais 
processos, se a abertura estiver prevista no direito nacional, foi confir-
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mado um plano de reestruturação ao abrigo de um anterior processo 
de reestruturação em aplicação do título II.

3. Os Estados-Membros podem recolher e agregar, anualmente, a 
nível nacional, dados sobre:

a) O custo médio de cada tipo de processo;
b) As taxas médias de recuperação relativas a credores garantidos 

e não garantidos e, se for caso disso, a outros tipos de credores, 
separadamente;

c) O número de empresários que, depois de sujeitos a um processo 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, alínea b), tenham criado uma nova 
empresa;

d) O número de perdas de postos de trabalho associadas a processos 
de reestruturação ou de insolvência.

4. Os Estados-Membros desagregam os dados a que se refere o n.º 
1, alíneas a) a c), e, se for caso disso e estiverem disponíveis, os dados 
a que se refere o n.º 3, tendo em conta:

a) A dimensão dos devedores que não sejam pessoas singulares;
b) Se os devedores sujeitos a processos relativos à reestruturação 

ou à insolvência são pessoas singulares ou coletivas; e
c) Se os processos conducentes a um perdão de dívidas dizem 

exclusivamente respeito a empresários ou a todas as pessoas 
singulares.

5. Os Estados-Membros podem recolher e agregar os dados a que 
se referem os n.ºs 1 a 4 através de um método de amostragem que as-
segure que as amostras são representativas em termos de dimensão 
e diversidade.

6. Os Estados-Membros recolhem e agregam os dados a que se 
referem os n.ºs 1, 2, 4 e, se for caso disso, o n.º 3, relativos a anos civis 
completos findos em 31 de dezembro, com início no primeiro ano civil 
completo depois da data de aplicação dos atos de execução a que se 
refere o n.º 7. Esses dados são comunicados anualmente à Comissão, 
com base num formulário normalizado de comunicação de dados, até 
31 de dezembro do ano civil subsequente ao ano a que respeitam os 
dados recolhidos.

7. A Comissão estabelece o formulário de comunicação a que se refere 
o n.º 6 do presente artigo por meio de atos de execução. Os referidos 
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atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 30.º, n.º 2.

8. A Comissão publica, no seu sítio Web, de forma acessível e fácil 
de consultar, os dados comunicados nos termos do n.º 6.

ARTIGO 30.º
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um comité. Este comité é um comité 
na aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. Caso se remeta para o presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Na falta de parecer do comité, a Comissão não adota o projeto de 
ato de execução, aplicando-se o artigo 5.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

TÍTULO VI
Disposições finais

ARTIGO 31.º
Relação com outros atos e instrumentos internacionais

1. Os atos a seguir indicados são aplicáveis não obstante a presente 
diretiva:

a) Diretiva 98/26/CE;
b) Diretiva 2002/47/CE; e
c) Regulamento (UE) n.º 648/2012.
2. A presente diretiva em nada prejudica os requisitos de salvaguar-

da de fundos aplicáveis às instituições de pagamento, nos termos da 
Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho (24), e 
às instituições de moeda eletrónica, nos termos da Diretiva 2009/110/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho (25).

3. A presente diretiva em nada prejudica a aplicação da Convenção 
relativa a Garantias Internacionais sobre Materiais de Equipamento 
Móvel nem do seu Protocolo sobre Questões Específicas relativas ao 
Equipamento Aeronáutico, assinados na Cidade do Cabo em 16 de 
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novembro de 2001, nos quais alguns Estados-Membros são partes à 
data da adoção da presente diretiva.

ARTIGO 32.º
Alteração da Diretiva (UE) 2017/1132

Ao artigo 84.º da Diretiva (UE) 2017/1132, é aditado o seguinte 
número:

«4.   Os Estados-Membros derrogam o artigo 58.º, n.º 1, os artigos 
68.º, 72.º, 73.º e 74.º, o artigo 79.º, n.º 1, alínea b), o artigo 80.º, n.º 1, e 
o artigo 81.º, na medida e durante o período em que essas derrogações 
forem necessárias para o estabelecimento dos regimes jurídicos de 
reestruturação preventiva previstos na Diretiva (UE) 2019/1023 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (*1).

O primeiro parágrafo aplica-se sem prejuízo do princípio da igual-
dade de tratamento dos acionistas.

ARTIGO 33.º
Cláusula de reexame

O mais tardar em 17 de julho de 2026 e seguidamente de cinco em 
cinco anos, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
e ao Comité Económico e Social Europeu um relatório sobre a aplicação 
e o impacto da presente diretiva, nomeadamente sobre a aplicação das 
regras de formação das categorias e de votação no que respeita aos cre-
dores vulneráveis, como os trabalhadores. Com base nessa avaliação, a 
Comissão apresenta, se for caso disso, uma proposta legislativa em que 
pondere a adoção de medidas suplementares com vista à consolidação 
e harmonização do regime jurídico de reestruturação, de insolvência e 
de perdão de dívidas.

ARTIGO 34.º
Transposição

1. Os Estados-Membros adotam e publicam, até 17 de julho de 
2021, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
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necessárias para dar cumprimento à presente diretiva, com exceção 
das disposições necessárias para dar cumprimento ao artigo 28.º, alí-
neas a), b) e c), que devem ser adotadas e publicadas até 17 de julho 
de 2024, e das disposições necessárias para dar cumprimento ao artigo 
28.º, alínea d), que devem ser adotadas e publicadas até 17 de julho de 
2026. Os Estados-Membros comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Os Estados-Membros aplicam as disposições legislativas, regu-
lamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva a partir de 17 de julho de 2021, com exceção das 
disposições necessárias para dar cumprimento ao artigo 28.º, alíneas 
a), b) e c), que são aplicadas a partir de 17 de julho de 2024, e das dis-
posições necessárias para dar cumprimento ao artigo 28.º, alínea d), 
que são aplicadas a partir de 17 de julho de 2026.

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-Membros que tenham parti-
cular dificuldade na aplicação da presente diretiva podem beneficiar de 
uma prorrogação máxima de um ano do prazo de transposição previsto 
no n.º 1. Os Estados-Membros notificam a Comissão da necessidade 
de recorrer a esta faculdade de prorrogar o prazo de transposição até 
17 de janeiro de 2021.

3. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das princi-
pais disposições de direito interno que adotarem no domínio regulado 
pela presente diretiva.

ARTIGO 35.º
Entrada em vigor

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da 
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

ARTIGO 36.º

Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 20 de junho de 2019.
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Pelo Parlamento Europeu
O Presidente
A. TAJANI
Pelo Conselho
O Presidente
G. CIAMBA
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RESOLUÇÃO DO CONSELHO 
DE MINISTROS N.º 41/2020, 

DE 6 DE JUNHO

Aprova o Programa de Estabilização Económica e Social

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, para além de consistir 
numa grave emergência de saúde pública a que foi necessário dar res-
posta no plano sanitário, provocou inúmeras consequências de ordem 
económica e social, que igualmente têm motivado a adoção de um vasto 
leque de medidas excecionais.

Estas medidas devem ser estruturadas em três fases distintas. Uma 
fase de emergência, centrada na resposta sanitária mas que também 
visou apoiar as empresas e os trabalhadores num momento de para-
lisação da sua atividade, evitando assim a destruição irreversível de 
empregos e de capacidade produtiva. Uma fase de estabilização, que 
decorrerá até ao final do presente ano, para ajudar as famílias e as 
empresas a ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia, 
apoiando uma retoma sustentada da atividade económica. E, por fim, 
uma fase de recuperação económica, dirigida à adaptação estrutural 
da economia portuguesa a uma realidade pós-COVID.

Ultrapassada a fase mais crítica da emergência, há que definir um 
quadro de intervenções que garantam uma progressiva estabilização 
nos planos económico e social, sem descurar a vertente sanitária. De 
facto, se num primeiro momento o objetivo consistiu em controlar a 
pandemia sem matar a economia, importa agora retomar a economia 
sem descontrolar a pandemia. Foi este desiderato que norteou as su-
cessivas fases de desconfinamento que têm vindo a ocorrer, sempre 
com o propósito de ir reabrindo os estabelecimentos e as atividades 
que estiveram encerradas, mas com gradualismo e proporcionalidade, 
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equilibrando a progressiva normalização da vida económica e social 
com as novas exigências de saúde pública.

Neste contexto, as medidas de apoio são recalibradas para incen-
tivar um regresso paulatino da atividade profissional, com o aumento 
do número de horas trabalhadas e do rendimento auferido. Com o 
mesmo objetivo, de dinamização económica do emprego, proceder-se-á 
ao lançamento de um vasto conjunto de pequenas obras, de execução 
célere e disseminada pelo território, que possam absorver algum do 
impacto da crise económica provocada pela pandemia.

Para compensar a quebra de rendimentos entretanto ocorrida, são 
agora reforçadas e alargadas diversas prestações sociais, bem como 
criados novos instrumentos, como um complemento de estabilização 
para quem tenha estado em lay-off ou um apoio social específico para 
os profissionais das artes do espetáculo. São ainda reforçados alguns 
elementos-chave do nosso Estado Social, como o Serviço Nacional de 
Saúde, capacitando-o para melhor responder ao atual desafio pandé-
mico, a escola pública, modernizando-a para a era digital, ou o acesso 
a habitação a custos acessíveis.

No que diz respeito às empresas, são instituídos diversos mecanis-
mos de apoio quer à liquidez, quer à capitalização do tecido empresarial. 
No primeiro caso, importa referir a extensão da moratória ao crédito 
bancário, o lançamento de novas linhas de crédito com garantia pública 
ou a possibilidade de ajustamento dos pagamentos por conta do im-
posto sobre o rendimento das pessoas coletivas até ao final do ano. No 
segundo caso, destaca-se a criação de um autêntico banco de fomento, 
associado à constituição de um fundo de capitalização de empresas, a 
par de outras medidas de incentivo à concentração e consolidação de 
pequenas e médias empresas ou à sua colocação no mercado de capitais.

Para a concretização de todas estas medidas de estabilização eco-
nómica e social, há diversas alterações de natureza institucional que 
se impõem, designadamente com o objetivo de simplificar e agilizar a 
atuação da Administração Pública e dos tribunais em tudo o que seja 
necessário para debelar os efeitos da pandemia e acelerar a retoma 
económica.

Deste modo, a presente resolução aprova o Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social, com um horizonte temporal até ao fim de 2020, 
que assenta em quatro eixos: um primeiro eixo incidente sobre temas 



Parte III – Legislação 527

de cariz social e apoios ao rendimento das pessoas, sobretudo aquelas 
que foram mais afetadas pelas consequências económicas da pande-
mia; um segundo eixo relacionado com a manutenção do emprego e a 
retoma progressiva da atividade económica; um terceiro eixo centrado 
no apoio às empresas; e, por um fim, um eixo de matriz institucional.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve:
1 - Aprovar o Programa de Estabilização Económica e Social, cons-

tante do anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante.
2 - Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de junho de 2020. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO
(a que se refere o n.º 1)

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA 
E SOCIAL

1 - Perspetivas Macroeconómicas para 2020 e 2021
1.1 - Hipóteses externas
As projeções mais recentes das instituições internacionais apon-

tam para uma quebra acentuada da atividade económica mundial em 
2020 que, de acordo com a Comissão Europeia, andará em torno dos 
-3,5 % (+2,9 % em 2019). Esta redução do produto interno bruto (PIB) 
só encontra paralelo na Grande Depressão de 1929, sendo extensível 
a todas as economias avançadas e a um conjunto alargado de países 
emergentes e em desenvolvimento, com um abrandamento expressivo 
da Ásia. A queda acentuada da atividade económica reflete o impacto 
da pandemia da doença COVID-19, mais concretamente a redução da 
atividade da indústria/comércio/serviços; a deterioração do mercado 
de trabalho e a maior instabilidade dos mercados financeiros interna-
cionais. No que concerne à área do euro, e de acordo com a Comissão 
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Europeia, é igualmente expectável uma forte deterioração da atividade 
económica, com o PIB a contrair-se 7,7 % em 2020 (+1,2 % em 2019), com 
impacto negativo considerável na procura externa dirigida a Portugal 
(quebra de mais de dois dígitos para a maioria dos principais parceiros 
comercias do país). O desemprego na área do euro deverá situar-se em 
9,6 %, refletindo um aumento de 2,1 pp.

De acordo com as expectativas implícitas nos mercados de futuros, o 
preço do petróleo deverá situar-se em torno dos 39 USD/bbl (36 (euro)/
bbl) em 2020, representando pouco mais de 60 % do valor registado 
em 2019 (64 USD/bbl e 57 (euro)/bbl, respetivamente) devido à fraca 
procura associada à pandemia da doença COVID-19. Num contexto de 
uma política monetária mais expansionista, de regresso aos estímulos 
monetários não convencionais do Banco Central Europeu e do lança-
mento de vários programas de injeções extraordinárias de liquidez, 
prevê-se que as taxas de juro de curto prazo se mantenham em valores 
historicamente baixos durante um período prolongado.

Cenário macroeconómico
Para 2020, perspetiva-se uma forte contração da economia portu-

guesa em resultado do choque económico provocado pela pandemia da 
doença COVID-19 e das medidas de contenção implementadas. Neste 
contexto, prevê-se uma queda abrupta na taxa de variação real do PIB 
para 6,9 %, a maior contração que há registo nas últimas décadas. 
Antecipa-se que o impacto ocorra principalmente no segundo trimestre 
do ano, após a quebra de 2,3 % registada no 1.º trimestre de 2020.

De facto, as medidas de confinamento e distanciamento social imple-
mentadas no âmbito da aplicação do estado de emergência iniciaram-se 
em meados de março, mas cujo impacto na economia terá tido o seu 
reflexo mais significativo no 2.º trimestre do ano.

Neste momento, já se deu início à 3.ª fase de levantamento das 
medidas extraordinárias tendo-se dado o reinício gradual da retoma 
da atividade económica.
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QUADRO 1
Cenário macroeconómico 2020-2021

(taxa de variação, em percentagem)

Estima-se que a pandemia tenha um efeito negativo na procura 
externa relevante para as exportações portuguesas em 2020, prevendo-
-se uma redução de 15,4 % nas exportações, após registar-se um cres-
cimento de 3,7 % em 2019. Parte deste efeito reflete uma redução nas 
exportações de serviços do setor do turismo, onde o impacto da pandemia 
se espera particularmente severo.

As restantes componentes da procura global deverão ter um contri-
buto negativo para o crescimento do PIB, com a exceção do consumo 
público que deverá acelerar para 3,1 %, refletindo o impacto das polí-
ticas adotadas.
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O investimento (Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) deverá 
recuar 12,2 %, após ter registado um crescimento de 6,6 % no ano an-
terior. Esta evolução é explicada por uma contração no investimento 
privado, que deverá ser parcialmente compensada por um aumento do 
investimento público.

O consumo privado deverá reduzir-se em 4,3 %, após registar um 
crescimento superior a 2 % durante seis anos consecutivos (2,2 % em 
2019). A redução, que deverá ser mais acentuada na componente de 
bens duradouros, reflete a diminuição esperada no rendimento dispo-
nível das famílias.

As importações de bens e serviços deverão cair 11,4 %, em linha 
com a evolução da procura global.

No mercado de trabalho, antecipa-se uma redução no emprego de 3,9 
% em 2020, após registar-se um crescimento de 0,8 % no ano anterior, 
e prevê-se um aumento da taxa de desemprego, a qual deverá atingir 
9,6 % (6,5 % em 2019). Em virtude do efeito das medidas de apoio ao 
emprego adotadas, estima-se que a redução no emprego seja significa-
tivamente inferior à redução do PIB, o que resulta numa diminuição 
da produtividade aparente do trabalho em 3,1 %.

Relativamente à evolução nos preços, a inflação, medida pelo Índice 
de Preços no Consumidor (IPC), deverá recuar 0,2 %, após registar um 
crescimento de 0,3 % em 2019. Por seu lado, o deflator do PIB deverá 
desacelerar para 1 % (1,7 % em 2019), refletindo, em parte, a queda 
esperada no preço do petróleo, com impacto significativo no deflator 
das importações que mais do que compensa a quebra do deflator do 
consumo privado.

Em 2020, antecipa-se que a capacidade de financiamento da eco-
nomia portuguesa permaneça positiva em 0,3 % do PIB, reduzindo-se 
em 0,5 p.p. em relação a 2019 em virtude da redução esperada no saldo 
da Balança de Bens e Serviços. A balança de capital deverá continuar 
a contribuir positivamente para a capacidade de financiamento da 
economia.

Para 2021, projeta-se uma recuperação significativa do crescimento 
do PIB (+4,3 %), por via de um aumento da procura externa e de um 
maior dinamismo na procura interna, refletindo-se num contributo 
positivo do consumo privado e investimento. A atividade económica 
deverá recuperar para os níveis registados antes da pandemia, com a 
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exceção de alguns setores da economia, como o turismo, para os quais 
a recuperação se antecipa mais lenta.

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) consiste 
numa resposta adequada ao cenário aqui apresentado, consistindo num 
conjunto de medidas de estabilização macroeconómica.

O PEES permite a aceleração do investimento público, o que resul-
ta numa queda menor do investimento total em 2020 do que noutros 
períodos recessivos. A queda do investimento de 12 % estimada para 
2020 compara com uma queda acumulada de cerca de 30 % em 2011 
e 2012, num contexto de queda da atividade económica próxima nos 
dois períodos.

O comportamento da taxa de poupança dos particulares, que au-
menta perto de 4pp entre 2019 e 2020, é influenciado pelas medidas 
de apoio ao rendimento, para além do natural aumento da poupança 
em momentos de recessivos e de incerteza.

Finalmente, refira-se que o comportamento do emprego (e, natu-
ralmente, do desemprego), com uma redução de 3,9 % em 2020, revela 
uma relação com a queda da atividade menos acentuada do que é típico 
para a economia portuguesa. Esta evolução é justificada pelo impacto 
das medidas de preservação do emprego (com destaque para o lay-off 
simplificado), que permitirá às empresas prolongar as relações laborais 
ao longo de uma crise que se prevê severa, mas temporária.

2 - Emprego
2.1 - ATIVAR.PT - Programa Reforçado de Apoios ao Emprego 

e à Formação Profissional
2.1.1 - ATIVAR.PT Apoios ao emprego, em especial para novos 

desempregados
Num contexto em que se prevê um aumento do desemprego até ao 

fim do ano, torna-se necessário garantir que este tem resposta adequada 
e rápida de política pública de banda larga, nomeadamente com base 
em programas de apoios à contratação e estágios, em articulação com 
programas para setores e públicos específicos.

Destinatários: desempregados, com especial enfoque em novos 
desempregados e jovens

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 532

Meta: abranger 50.000 novos desempregados e manter taxa de cober-
tura das medidas de política ativa próxima dos 20 % entre 2020 e 2021

Montante: reforço orçamental de 106 milhões de euros IEFP, I. P.
Financiamento: FSE
Responsável: MTSSS
O Programa inclui programas de política ativa para sectores e 

públicos específicos:

Impulso PME jovem para promover a qualificação e a renovação de 
quadros das PME, em particular nos setores estratégicos da economia 
portuguesa, estimulando a contratação de jovens qualificados (nível 5 
do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) ou superior).

Destinatários: empresas maduras ((maior que) 5 anos), viáveis e 
inseridas em setores estratégicos.

Públicos elegíveis para contratação apoiada: jovens desempregados 
com idade até aos 35 anos e com qualificação igual ou superior ao nível 
5 do QNQ.

Configuração: apoio direto à contratação, pago de forma faseada 
ao longo de 12 meses e de montante variável em função do nível de 
qualificação do jovem a contratar, e com majoração para a contratação 
de jovens do sexo sub-representado em setores altamente assimétricos 
do ponto de vista de género.

Empreende2020, um concurso nacional de projetos de criação do 
próprio emprego e de projetos empresariais para jovens e desempre-
gados na lógica de (re)entrada no mercado de trabalho de jovens e 
desempregados, com acompanhamento durante o primeiro ano (espaço; 
aconselhamento; apoio técnico), potenciando a experiência e capacidade 
instalada no IEFP, I. P., STARTUP Portugal, Rede Nacional de Incu-
badoras, entre outros operadores. Prevê-se a introdução de uma quota 
para projetos empreendedores apresentados por mulheres e majoração 
do montante do apoio financeiro quando esses projetos se enquadrem 
em setores altamente assimétricos do ponto de vista do género.

Destinatários: jovens à procura do primeiro emprego; jovens NEET; 
outros desempregados

Responsável: MTSSS/METD
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+ CO3SO Emprego, para apoiar iniciativas de empreendedorismo, 
incluindo empreendedorismo social, financiando a criação de postos de 
trabalho, incluindo os custos inerentes, especialmente nos territórios 
do interior.

Mantendo-se o objetivo primordial de dinamizar o interior, não se 
descura a situação que se vive nos territórios urbanos, ampliando-se o 
âmbito geográfico das operações desenvolvidas no âmbito do + CO3SO 
Urbano, e acolhendo o investimento da diáspora, com previsão de ma-
joração de apoio para investimentos de emigrantes e lusodescendentes.

Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos diretos com os postos de 
trabalho criados, para financiar outros custos associados à sua criação.

Os apoios são para a contratação de trabalhadores com contrato 
sem termo e os apoios são por 36 meses.

Beneficiários: PME e entidades da economia social
Montante: 70 M(euro)
Financiamento: FSE
Responsáveis: MCT/MTSSS

Rede de Mercado Social de Emprego no território nacional, mo-
bilizando atores locais para responder a necessidades e públicos não 
cobertos pelo mercado, no âmbito das seguintes medidas:

MAREESS - Medida de apoio ao reforço de emergência de equipa-
mentos sociais e de saúde: prorrogação da medida até ao final de 2020 
e introdução de "prémio emprego" para as entidades que contratem por 
tempo indeterminado participantes integrados nos projetos.

Parcerias Locais para o Emprego e Formação: envolvimento de 
autarquias, economia social e outros atores locais para promoção da 
sinalização e encaminhamento de públicos muito desfavorecidos para 
respostas de emprego e/ou formação.

CEI/CEI+: reforço componente de formação e inserção e promoção 
de um maior equilíbrio entre a melhoria da empregabilidade dos be-
neficiários e as necessidades das entidades utilizadoras.

Apoio extraordinário à Inserção das pessoas com deficiência, de 
modo a criar condições para, num quadro de emergência, melhorar 
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as condições de inserção das pessoas com deficiência, desde logo com 
prorrogação excecional dos Estágios e projetos CEI/CEI+ já em execução 
até final de 2020, mas também com reforço dos apoios ao emprego das 
pessoas com deficiência.

Destinatários: pessoas com deficiência e incapacidade
Responsável: MTSSS

Hubs sociais de emprego, rede de incubadoras de procura de em-
prego, com base numa metodologia colaborativa em que, com o apoio 
de um mentor, se gera uma dinâmica de aquisição de competências e 
rotinas de trabalho conjunto na procura de emprego

Destinatários: desempregados (medida de banda larga)
Responsável: MTSSS

2.1.2 - ATIVAR.PT Formação Profissional
Garantir que o aumento do desemprego tem resposta adequada e 

rápida de política pública de banda larga, nomeadamente com base em 
programas de formação e requalificação, em articulação com programas 
para setores e públicos específicos

Revisão e reforço das respostas de programas de formação e requa-
lificação para desempregados.

Programas de formação específicos para áreas emergentes - econo-
mia digital; energia e alterações climáticas; setor social.

Garantia Digital: assegurar que até 2023 todos os desempregados 
têm oferta de formação na área digital.

Aposta na formação profissional pós-secundária (nível 5), com 
revisão e relançamento dos Cursos de Especialização Tecnológica e 
expansão dos Cursos de Aprendizagem para o nível pós-secundário 
(lançamento do programa Dual +).

Destinatários: desempregados, com especial enfoque em novos 
desempregados e jovens

Meta: abranger pelo menos 40.000 novos desempregados e manter 
taxa de cobertura das medidas de política ativa próxima dos 20 % entre 
2020 e 2021



Parte III – Legislação 535

Montante: reforço orçamental de 35 milhões de euros IEFP, I. P.
Financiamento: FSE
Responsável: MTSSS
O reforço das políticas de formação inclui medidas para aumento 

de competências de públicos específicos:
Jovem + Digital, Programa para a Formação para jovens licenciados 

ou com 12.º ano para aquisição de competências nas áreas digitais, 
como comércio eletrónico, bases de programação, aplicações móveis, 
webdesign

Destinatários: jovens desempregados ou recém-formados à procura 
do primeiro emprego, licenciados ou com 12.º ano

Programa Pro Digital, para equipar e capacitar os centros de for-
mação profissional da rede IEFP (centros de gestão direta e centros de 
gestão participada com parceiros sociais) para desenvolver formação 
à distância

2.1.3 - Requalificação profissional no ensino superior
Formações iniciais curtas no ensino superior politécnico
Apoiar a inserção de 10 000 jovens e adultos, incluindo desempre-

gados e pessoas em lay-off, em formações iniciais curtas no ensino 
superior politécnico (cTESPs) em articulação com empregadores, a 
iniciar com ações presenciais em julho 2020, de modo a aumentar em 
30 % os graduados por essas formações.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
Montante: 5 M(euro) (2020) 10 M(euro) (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT
Estímulo à inserção de adultos ativos no ensino superior (maiores 

23 anos)

Apoiar a inserção de 10 000 adultos (maiores 23 anos), incluindo 
desempregados e pessoas em lay-off, em licenciaturas no ensino supe-
rior, sobretudo em regime pós-laboral, a iniciar com ações presenciais 
em julho 2020.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
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Montante: 5 M(euro) (2020) 10 M(euro) (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT
Pós-graduações com empregadores, instituições científicas e centros 

de inovação
Apoiar a inserção de 10 000 adultos, incluindo desempregados e 

pessoas em lay-off, em pós-graduações no ensino superior, sobretudo 
de curta duração, a iniciar com ações presenciais em julho 2020, em 
regime pós-laboral e em articulação com empregadores e unidades de 
I&D, instituições científicas e centros de inovação.

Destinatários: 10.000 novos estudantes do ensino superior
Montante: 15 M(euro) (2020) 25 M(euro) (2021)
Financiamento: UE (2020) UE+OE (2021)
Responsáveis: MCTES/MTSSS/MPlan/MCT

2.1.4 - Apoios à Contratação de Recursos Humanos Altamente 
Qualificados - RHAQ (licenciados, mestres, doutores)

Apoio à contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados, 
adaptados às especificidades dos territórios do interior com uma dotação 
total 18,1 milhões de euros (16,6 M(euro) no interior) que permitirão 
criar 654 novos postos de trabalho altamente qualificados (licenciados, 
mestres e doutorados), dos quais 614 nos territórios do interior.

Destinatários: Empresas e entidades do sistema científico e tecno-
lógico

Montante: 18,1 M(euro)
Financiamento: FSE
Responsáveis: MCT

2.2 - Apoios ao emprego na retoma
O regime de lay-off simplificado abrangeu cerca de 100 000 empresas 

e 800 000 trabalhadores e foi fundamental para responder a um período 
de paralisação da atividade económica. No contexto de retoma, importa 
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disponibilizar instrumentos para apoiar a manutenção dos postos de 
trabalho. Assim, são adotadas as seguintes medidas:

As empresas que permanecem encerradas por determinação do Go-
verno continuam a poder beneficiar do regime de lay-off simplificado;

O lay-off simplificado, no modelo atualmente em vigor, é prorrogado 
até ao fim do mês de julho;

As empresas que tenham uma quebra de faturação igual ou supe-
rior a 40 % podem beneficiar, entre agosto e dezembro de 2020, de um 
mecanismo de apoio à retoma progressiva;

As empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplifica-
do podem agora beneficiar de um incentivo extraordinário à normaliza-
ção da atividade empresarial, escolhendo uma de duas modalidades: 1 
SMN one-off ou 2 SMN ao longo de 6 meses, com condicionalidades no 
que diz respeito à proibição de despedimentos e de extinção de postos 
de trabalho.

2.2.1 - Apoio à retoma progressiva
A medida que vem substituir o lay-off simplificado tem como prin-

cipais pressupostos:
A progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 

100 % do seu salário;
O pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas;
A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança 

Social e a compensação da perda de receita da segurança social pelo 
Orçamento do Estado
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Condicionalidades:
Proibição de despedimento coletivo, por extinção do posto de tra-

balho e por inadaptação durante a aplicação da medida e nos 60 dias 
subsequentes;

Proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da 
medida.

Destinatários: Empresas que tenham beneficiado do regime de 
lay-off simplificado e mantenham quebras de faturação iguais ou su-
periores a 40 %

Montante: 713 M(euro)
Financiamento: OE + SURE
Responsável: MTSSS

2.2.2 - Incentivo financeiro extraordinário à normalização 
da atividade empresarial

Destinatários: empresas que tenham beneficiado do regime de lay-
-off simplificado ou do plano extraordinário de formação (PEF) desde 
que não tenham acedido ao mecanismo de apoio à retoma progressiva.
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a) Apoio one-off
Regime: Apoio one-off no valor de 1 x SMN por posto de trabalho 

que tenha estado em lay-off ao abrigo do regime simplificado;
Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção 

de posto de trabalho e por inadaptação, bem como dever de manutenção 
do nível de emprego nos 60 dias subsequentes

Montante: 169 M(euro)
Financiamento: OE + SURE
b) Apoio ao longo de 6 meses
Regime:

2 x SMN por trabalhador (pagos em duas ou três tranches ao longo 
de seis meses);

Redução de 50 % de contribuições para a segurança social nos pri-
meiros 3 meses;

Se nos três meses seguintes ao final da concessão do apoio houver 
criação líquida de emprego face aos três meses homólogos a empresa 
fica isenta de pagamento de contribuições para a segurança social pelo 
período de dois meses na proporção do ganho de emprego desde que 
mantenha esse ganho de emprego por um período de seis meses.

Condicionalidade: proibição de despedimento coletivo, por extinção 
de posto de trabalho e por inadaptação, bem como dever de manuten-
ção do nível de emprego, durante a aplicação da medida e nos 60 dias 
subsequentes

Montante: 434 M(euro)
Financiamento: OE + SURE, Fundos europeus (REACT)
Responsáveis: MTSSS

2.3 - Proteção de rendimentos
Complemento de Estabilização
Criação do Complemento de Estabilização, com o objetivo dar um 

apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram uma redução de 
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rendimento em resultado da pandemia, com o objetivo de mitigar a 
perda de rendimento familiar.

Trata-se de uma medida one-off, a pagar em julho, no montante da 
perda de rendimento de um mês de lay-off, num valor que pode variar 
entre 100 (euro) e 351 (euro), a todos os trabalhadores com rendimento 
de fevereiro até 2 SMN e que tenham registado uma perda de salário 
base (ou seja tenham um salário base superior a 1 SMN), que estiveram 
em lay-off num dos meses entre abril e junho.

Destinatários: trabalhadores com salário base superior a 1 SMN e 
inferior ou igual a 2 SMN que estiveram em lay-off.

Montante: 70 M(euro)
Financiamento: OE (financiado pelo SURE)
Responsáveis: MTSSS

2.4 - Proteção de trabalhadores independentes e informais
Medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e 

informais em situação de desproteção social, que prevê o apoio de 1 
IAS (438,81 (euro)), entre julho e dezembro 2020, e a sua integração 
no sistema de segurança social, com vinculação por 36 meses ao regime 
de proteção social pública.

Requisitos:
Vinculação ao sistema de proteção social durante 30 meses, findo o 

prazo de concessão do apoio (dezembro de 2020).
Após a concessão do apoio, deve ser paga a contribuição correspon-

dente a trabalhador independente com base no valor de incidência do 
apoio durante 30 meses.

Durante o período de concessão do apoio o trabalhador contribui com 
1/3 do valor da contribuição correspondente a trabalhador independente 
e o restante é pago nos 12 meses após a concessão do apoio.

Montante 38 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS
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2.5 - Dinamização económica do emprego
2.5.1 - Cultura
Programação Cultural em Rede
Trata-se de uma medida para este verão que possibilite a realização 

de atividades culturais e turísticas. Permite que as próprias associações 
culturais apresentem projetos em parceria com os municípios. Tipologia 
das operações, que podem ser financiadas a 100 %:

Apoio à realização de eventos associados ao património, à cultura e a 
bens culturais, com elevado impacte em termos de projeção da imagem 
das regiões, através da programação em rede a nível intermunicipal e 
ou regional, sempre que adequado;

Divulgação e integração territorial, através de iniciativas de coope-
ração territorial e institucional que permitam integrar a programação 
cultural, as visitas guiadas e a divulgação de equipamentos, bens 
culturais e serviços prestados.

Destinatários: Municípios, entidades do setor cultural
Montante: 30 M(euro)
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MC/MCT

Linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decor-
rentes do COVID-19

Destina-se aos equipamentos culturais sem fins lucrativos (não 
abrangidos pelo Fundo Capitalização Empresas) na adaptação dos 
respetivos espaços, de modo a assegurar o cumprimento das medidas 
necessárias para combater a propagação do coronavírus de acordo com 
as normas emitidas pela Direção-Geral da Saúde. Este apoio ajudará 
a contribuir para a revitalização dos equipamentos e infraestruturas 
do setor.

Valor da medida de apoio: 750 mil euros.

Linha de apoio a equipamentos culturais independentes
Esta medida tem como destinatários equipamentos culturais inde-

pendentes de natureza não comercial (teatros, cinemas independentes, 
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cineteatros, auditórios culturais) e não sejam beneficiários dos apoios 
sustentados do Estado na área da cultura.

O seu objetivo é apoiar financeiramente a reabertura e a manuten-
ção em funcionamento destes equipamentos em todo o país, que, pelos 
motivos acima expostos, tiveram uma acentuada queda de receitas e 
a retoma será lenta e limitada, tendo em consideração as limitações 
impostas pela Direção-Geral da Saúde para estas salas.

Valor da medida de apoio: 3 milhões de euros.

Linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros 
profissionais das artes

Atribuição de um apoio social aos profissionais da cultura que não 
sejam trabalhadores por conta de outrem com atividades correspon-
dentes às artes do espetáculo e de apoio às artes do espetáculo, bem 
como aos artistas de teatro, bailado cinema, rádio e televisão e aos 
artistas de circo.

A prestação é paga em julho e setembro, e o valor total corresponde 
ao apoio equivalente à prestação atribuída aos trabalhadores indepen-
dentes (3x 438,81 (euro)), ao qual é descontado o valor de outras presta-
ções sociais que estejam a receber, bem como de remuneração obtida no 
âmbito das suas atividades ao longo do período de atribuição do apoio.

Condicionalidade
Ter atividade aberta no ano de 2019 e não tenham dívidas à segu-

rança social e às finanças (reportado a fevereiro de 2020)
Não beneficiem de outros apoios, como lay-off ou apoios no âmbito 

da cultura (Direção-Geral das Artes, Instituto do Cinema e do Audio-
visual, I. P., e Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas)

Destinatários Universo potencial de profissionais abrangidos pela 
medida 18 000

Montante 34.3 M(euro)

Estatuto do Intermitente
Foi criado o grupo de trabalho entre o Ministério da Cultura, Minis-

tério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ministério das 
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Finanças, para o estudo das condições laborais e carreiras contributivas 
para artistas, autores e técnicos de espetáculos.

O trabalho vai incluir a análise e atualização dos regimes legais 
vigentes relativos ao regime dos contratos de trabalho dos profissionais 
de espetáculos e respetivo regime de segurança social, em especial 
nas seguintes áreas: condições de trabalho; modalidades de vínculos 
jurídicos e de contratos de trabalho; regime contributivo; regime da 
reconversão profissional; acesso aos apoios sociais; regime fiscal.

O cronograma dos trabalhos prevê a conclusão dos trabalhos no final 
do ano de 2020, com a definição de um estatuto jurídico do intermitente 
nas áreas artísticas.

Estudo sobre o sector artístico em Portugal e os impactos 
da crise a curto e médio prazo

Os dados qualitativos e quantitativos existentes em Portugal sobre 
o sector da cultura são manifestamente insuficientes. Não é uma rea-
lidade recente, pelo contrário, mas é uma realidade que urge alterar. 
Desde logo, para compreender melhor o impacto e curto e médio prazo 
da crise provocada pelo COVID-19 e para planear medidas mais es-
truturantes para o sector no quadro do programa de relançamento da 
economia e das atividades.

Assim, vai ser contratado um estudo sobre o sector da cultura ao 
Observatório Português das Atividades Culturais, com o lançamento, 
a muito curto prazo, de um inquérito nacional (simplificado e rápido) 
sobre a situação de artistas, autores, técnicos e estruturas artísticas.

2.5.2 - Turismo
Turismo: IVA dos congressos
Devolução aos organizadores de congressos, feiras, exposições, 

seminários, conferências e similares do montante equivalente ao IVA 
deduzido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira com as despesas 
efetuadas para as necessidades diretas dos participantes nos termos 
da alínea d) do n.º 2 do artigo 21.º do CIVA.

Destinatários: Empresas de Organização de Eventos
Montante: Até 6 M(euro)
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Financiamento: Turismo de Portugal, I. P.
Responsáveis: MEETD/MEF

Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Portugal
Reforço do Plano de Retoma da Operação Aérea do Turismo de Por-

tugal, promovendo o lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de 
interesse turístico para Portugal, e visando a valorização e divulgação 
da oferta turística nacional dirigidos aos canais de distribuição nos 
diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de 
marketing de destinos regionais

Destinatários: Empresas da cadeia de produção e distribuição tu-
rística no(s) mercado(s) em que atua

Montante: Reforço em 20 M(euro)
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/ MP

Apoio à Organização de Eventos
Criação de um mecanismo financeiro que pretende responder às 

necessidades imediatas e prementes de financiamento das microem-
presas e PMEs de organização de eventos, cuja atividade está limitada 
por força das restrições impostas no quadro da COVID-19 e apoio à 
promoção de eventos.

Destinatários: Empresas de Organização de Eventos
Montante: 20 M(euro)
Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/MP

Apoio a Microempresas da área do Turismo
Extensão do apoio financeiro da linha destinada às microempresas 

do Turismo e conversão parcial em fundo perdido do mesmo.
Destinatários: Microempresas do Turismo
Montante: Reforço em 40 M(euro)
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Financiamento: Turismo de Portugal, I. P., fundos europeus
Responsáveis: MEETD/MP

2.5.3 - Cadastro
Informação cadastral simplificada
Concessão de apoios financeiros aos municípios ou entidades inter-

municipais que não disponham de cadastro geométrico da propriedade 
rústica ou cadastro predial. Os apoios destinar-se-ão essencialmente 
a duas finalidades:

Criação de balcões de atendimento aos cidadãos para que estes 
identifiquem, através do sistema de informação cadastral simplificado 
e do procedimento de representação gráfica georreferenciada (RGG), 
os seus prédios;

Partilha de informação com as entidades da Administração central, 
nas despesas relacionadas com consultoria, equipamento informático, 
software, divulgação, pessoal, etc.

Destinatários: Municípios
Montante: 20 M(euro) (10 M(euro) na região Centro e 10 M(euro) 

na região Norte)
Financiamento: FSE
Responsáveis: MJ/MCT

2.5.4 - Obras de proximidade
2.5.4.1 - Remoção de amianto das escolas
Remoção de amianto nas escolas
Remoção de todas as estruturas com amianto nas escolas públicas, 

respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública, que 
foi gradualmente atendida mas que exige agora uma resposta mais 
contundente, plena e universal.

Estima-se remover e substituir todas as estruturas com amianto 
existentes em escolas localizadas nos territórios abrangidos pelos 
Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisbo@ 
2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 2020.
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O investimento tem um custo estimado de 60 milhões de euros, 
financiado a 100 % por fundos comunitários.

Destinatários: Municípios, para intervencionar escolas da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário

Montante: 60 M(euro)
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MEdu/MCT

2.5.4.2 - Obras na área das florestas, rede hidrográfica e 
mobilidade sustentável

Faixas de Interrupção de Combustíveis
Realização de faixas de interrupção de combustível (FIC) que visam 

o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis à 
supressão de incêndios rurais. Com a disponibilização de verbas no 
montante necessário à execução e manutenção desta rede estruturante, 
será possível atingir o objetivo de 2500 ha/ano.

Outras ações para a floresta
Importa apoiar outras ações de prevenção estrutural, como a criação 

de mosaicos de gestão de combustível, a gestão de combustível com 
recurso ao pastoreio e ações de fogo controlado. Igualmente importante 
é assegurar a proteção dos aglomerados populacionais considerados 
prioritários ao nível do risco.

Reabilitação de leitos e margens de ribeiras
Esta iniciativa pretende abranger 5000 km de linhas de água em 

todo o país. Trata-se de multiplicar por cinco o trabalho realizado após 
os incêndios de 2017, que permitiu intervir, com soluções de engenharia 
de base natural, na recuperação de quase mil quilómetros de galerias 
ripícolas em 57 municípios.

As intervenções com recurso a técnicas de engenharia natural têm 
como objeto o território, e procuram otimizar os processos construtivos 
numa perspetiva simultânea de funcionalidade estrutural e ecológica, 
de que são exemplo a reconstituição da vegetação nas margens, a ga-
rantia do escoamento das linhas de água, a minimização da erosão e 
do arrastamento de solo e a redução do efeito das cheias e inundações.
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Intervenções de eficiência hídrica
Prevê-se o apoio às seguintes 7 ações prioritárias do Plano de Efi-

ciência Hídrica do Algarve:
Telemetria de captações subterrâneas na massa de água de Vale 

do Lobo (situação crítica);
Instalação de sensores automáticos em piezómetros para medição 

contínua do nível de água subterrânea;
Automatização da rede piezométrica e hidrométrica para melhorar 

a resposta e conhecimento em períodos de seca;
Reabilitação da bacia de dissipação e reparação de betões e peças 

metálicas da barragem do Funcho;
Adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes;
Monitorização e controlo ativo de perdas;
Promoção da utilização de água para reutilização.

Metropolitano de Lisboa, E. P. E.
Esta medida inclui 10 empreitadas do Metropolitano de Lisboa 

que não têm elegibilidade no PT 2020 e que dizem respeito a repara-
ções em diversas estações (Praça de Espanha, Avenida, Terreiro do 
Paço, Carnide, Cais do Sodré e Marquês de Pombal), à renovação de 
instalação elétrica/luminárias em estações da rede para instalação de 
equipamentos de baixo consumo (Alfornelos, Carnide, Alto dos Moinhos, 
Laranjeiras, Lumiar, Quinta das Conchas), à construção do Novo Posto 
de Comando e Controlo para a rede do Metropolitano de Lisboa e à 
melhoria das condições de segurança e de acessibilidade.

Metro do Porto, S. A.
Esta medida inclui 27 intervenções do Metro do Porto que não têm 

elegibilidade no PT 2020 e que são referentes à construção do edifício 
sede da Metro do Porto, à Interface do Hospital de São João, à ligação 
da estação da Galiza ao Hospital Centro Materno Infantil, ao parque 
fotovoltaico de Guifões, à cobertura da estação Senhora da Hora, do 
edifício de Guifões e dos parques de frota da Metro do Porto, à esquadra 
Polícia de Segurança Pública na estação da Trindade, ao fecho do Poço 
das Camélias, à aquisição de novos equipamentos oficinais, ao sistema 
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de bilhética da Metro do Porto e à renovação do parque de validadores 
e de máquinas de venda automática e outras intervenções ligadas à 
modificação de layout das composições Eurotram, vigilância, comunica-
ções rádio, gestão da obsolescência e sistemas informáticos e telefónicos 
e otimização e atualização de processos centralização, normalização e 
auditoria de processos.

Transtejo e Soflusa
Esta medida inclui 10 intervenções da Transtejo e Soflusa que 

não têm elegibilidade no PT 2020 e que dizem respeito ao sistema de 
carregamento elétrico de navios, à beneficiação de navios, terminais e 
pontões e a dragagens de manutenção.

MOBI.E
Pretende-se induzir, através da MOBI.E, o reforço da rede nacional 

de carregamento de veículos elétricos, com principal enfoque na rapidez 
do carregamento. Para tal, propõe-se um programa nacional de reforço 
da rede de carregamento.

Rede de Postos de Carregamento Ultra Rápido (PCUR), prevendo a 
instalação de 12 PCUR nas principais vias de comunicação do país; e

Rede de hubs de carregamento nas principais cidades, envolvendo 
a instalação de 10 hubs de carregamento de veículos elétricos, num 
máximo de 1 por município.

Para além da expansão da rede pública de mobilidade elétrica, 
prevê-se o desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão da Rede 
MOBI.E e do Portal da Mobilidade Elétrica, com o objetivo de cons-
tituir a interface digital única que permita tratar todos os processos 
relativos à mobilidade elétrica (desde licenciamentos, autorizações, até 
à contratação de serviços).

Redes cicláveis
Esta medida diz respeito ao programa de apoio à construção de 

ciclovias e intervenções no espaço urbano que promovam e facilitem a 
mobilidade ativa e a intermobilidade entre a bicicleta e o transporte 
coletivo, bem como à criação de ciclovias com continuidade espacial até 
zonas suburbanas, que permitam deslocações em segurança.
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Programa de apoio a edifícios mais sustentáveis
Lançamento de um programa de ação focado na melhoria da efi-

ciência energética dos edifícios e na sua descarbonização, abrangendo:
Apoio a instalação de janelas eficientes, isolamentos de coberturas 

e fachadas, e outras intervenções de promoção da eficiência energética 
nos edifícios;

Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de pro-
dução de energia renovável, instalação de bombas de calor e outros 
equipamentos que recorram a energia de fonte renovável;

Intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição 
de equipamentos;

Intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, mate-
riais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes 
e soluções de arquitetura bioclimática.

Pretende-se com esta iniciativa contribuir para reduzir a fatura 
de energia, melhorar o nível do conforto e da qualidade do ar interior, 
reduzindo a pobreza energética e beneficiando a saúde. A abordagem 
a prosseguir pode ser articulada com estratégias de reabilitação de 
edifícios.

Montante: 40 M(euro) (2020-21)
Financiamento: Reforço do Fundo Ambiental
Responsáveis: MAAC

2.5.4.3 - Pequenas obras pela AdP - Águas de Portugal
Ciclo Urbano da Água
No âmbito desta iniciativa, o Grupo Adp - Águas de Portugal dará 

seguimento a um conjunto de intervenções para o aumento da resiliência 
e melhoria da qualidade de serviço dos sistemas de abastecimento de 
água e saneamento.

Montante: 140 M(euro) (2020-21)
Responsáveis: MAAC (AdP)
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2.5.4.4 - Obras de manutenção pela IP
Principais Intervenções a Desenvolver em 2020

CONSERVAÇÃO E SERGURANÇA 2020
FERROVIA 80 946 977 M€
RODOVIA 98 101 026 M€

Conservação Ferroviária:
A despesa total prevista com a conservação ferroviária deverá atin-

gir 81 milhões de euros em 2020, que inclui as seguintes intervenções:
Reforço das atividades de manutenção, designadamente ao nível do 

desguarnecimento e ataque mecânico pesado (AMP);
À especialidade de desmatação, pelo aumento da extensão da área 

coberta da gestão da faixa combustível, em cumprimento da legislação 
relativa ao Sistema Integrado de Gestão da Floresta Contra Incêndios.

Conservação e Segurança Rodoviária:
O total de despesa prevista com a conservação e a segurança rodo-

viária em 2020 é de 98,1 milhões de euros.
A execução da conservação corrente, alicerçada maioritariamente 

nos contratos de conservação corrente distritais de natureza plurianual, 
deverá atingir em 2020 o montante de 56 milhões de euros.

A conservação periódica, que tem por objetivo a restituição da 
condição estrutural inicial da infraestrutura (grandes reparações), 
deverá atingir o montante de 42 milhões de euros, sendo de destacar 
as seguintes intervenções:

IP3 - Nó de Penacova (Km 59+000) / Ponte Sobre o Rio Dão (Km 
75+160): 8,0 milhões de euros;

IP1, Ponte Internacional Sobre o Rio Guadiana - Substituição do 
Sistema de Tirantes: 3,6 milhões de euros;

ER361 - Amiais de Cima (Km 61+890) E Alcanena (68+910): 2,5 
milhões de euros;

IC2 (EN1). Leiria Km 126+536) e Boa Vista Norte (Km 131+000): 
2,5 milhões de euros;

Montante: 81 M(euro) + 98 M(euro)
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Responsáveis: MIH (IP)

INVESTIMENTO 2020 - IP
FERROVIA 221 779 111 M€
RODOVIA 27 180 870 M€

2.5.4.5 - Conservação e reabilitação do parque habitacional 
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. 
P.), gere um parque habitacional de cerca de 14 mil fogos. Após décadas 
de desinvestimento, nos últimos anos iniciou-se a tarefa de proceder à 
tão necessária reabilitação deste parque. Não obstante, existem ainda 
perto de 4 mil fogos com necessidade de reabilitação profunda, para além 
das obras de conservação e manutenção corrente do restante parque.

Esta reabilitação reveste-se de uma importância significativa, não 
só para garantir as condições de habitabilidade adequadas às famílias 
que aí residem, como para poder otimizar a ocupação deste parque, 
mediante a disponibilização de fogos atualmente devolutos por não 
terem o adequado estado de conservação.

Propõe-se assim lançar um programa de conservação e reabilitação 
integral do parque habitacional do IHRU, I. P., para o qual se estima 
ser necessário um investimento de 43 milhões de euros.

Destinatários: 4 mil fogos + conservação do restante parque habi-
tacional

Montante: 7 M(euro) (2020), de um investimento de 43 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH

2.5.4.6 - PARES 3.0 - Alargamento da rede de Equipamentos 
Sociais

Lançamento do programa PARES 3.0 para obras de construção ou 
requalificação de equipamentos sociais.

Respostas Sociais a abranger: Creche, Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, Centro de Dia, Lar Residencial, Centro de Atividades 
Ocupacionais
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Destinatários:
Montante: 110 M(euro)
Financiamento: Jogos sociais
Responsáveis: MTSSS

2.5.4.7 - Acessibilidades para pessoas com deficiência
Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via 

Pública
Operacionalização dos programas de acessibilidades aos edifícios 

públicos e na via pública, no sentido de garantir o acesso e o atendi-
mento a todas as pessoas com deficiência. Arranque das intervenções 
no sentido de eliminar barreiras arquitetónicas e criar espaços com 
condições de acesso para todos.

Destinatários:
Montante: 58 M(euro)
Financiamento: OE+UE
Responsáveis: MTSSS

2.6 - Teletrabalho
2.6.1 - Aumentar o número de trabalhadores da Administra-

ção Pública em teletrabalho
O Governo pretende, até ao final da legislatura, ter em teletraba-

lho pelo menos 25 % dos trabalhadores de entre o universo daqueles 
que exercem funções compatíveis com esta modalidade de trabalho, 
permitindo maior flexibilidade na prestação do trabalho e melhor a 
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Parte destes 
trabalhadores podem estar em espaços do «coworking», inclusivamente 
localizados no interior do país, combatendo, assim, a desertificação 
desses territórios e promovendo a descentralização dos serviços públicos 
nos territórios do interior.

A pandemia veio acelerar esta medida, que estava já prevista no 
programa de Governo, superando resistências e demonstrando que não 
há perda de produtividade dos trabalhadores em teletrabalho.

A portabilidade dos postos de trabalho na Administração Pública, 
através da generalização de meios digitais e telemáticos, é, assim, uma 



Parte III – Legislação 553

aposta que permite também poupar em transportes e até propiciar 
melhorias em termos ambientais

Destinatários: Trabalhadores da Administração Pública
Montante: 4,4 M(euro)
Fonte de financiamento: Orçamento do Estado
Entidades responsáveis: DGAEP

2.6.2 - Trabalhar no Interior
O programa Trabalhar no Interior prevê um conjunto de medidas 

para estimular a criação de emprego e a fixação dos trabalhadores e das 
suas famílias nos territórios do interior do país. Entre estas destacam-
-se as iniciativas para reforço dos incentivos à:

Mobilidade geográfica de trabalhadores (medida «Emprego Interior 
MAIS» - Mobilidade Apoiada para um Interior Sustentável;

Dinâmica do mercado de emprego nos territórios do interior, decisiva 
para a alavancagem dos fatores de atratividade e retenção de pessoas 
e empresas.

A medida «Emprego Interior MAIS» destina-se a famílias que 
queiram residir e trabalhar em concelhos do interior/baixa densidade, 
sendo o apoio para as despesas de mobilidade de territórios que não 
são de interior para territórios do interior, e como tal constituem um 
incentivo para o teletrabalho nestes territórios.

Destinatários: Trabalhadores e suas famílias que queiram deslocar-
-se do litoral para trabalhar no interior

Montante: 3 M(euro)
Financiamento: FSE
Responsáveis: MTSSS/MCT

2.6.2.1 - Apoio à contratação em regime de teletrabalho
No âmbito do Programa + CO3SO Emprego é criado um sistema 

especial de apoio à contratação no âmbito dos custos diretos associados 
aos postos de trabalho criados, nomeadamente os encargos com remu-
nerações, acrescidas das respetivas despesas contributivas a cargo da 
entidade empregadora, num período máximo de 36 meses, permitindo a 
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empresas do litoral receber mais 0,5 IAS (Indexante de Apoios Sociais), 
por posto de trabalho, por cada mês de apoio, independentemente do 
número de postos de trabalho criados, sempre que os postos de trabalho 
sejam criados num território do Interior em regime de teletrabalho.

Valor FSE: 20 M(euro)

2.6.2.2 - Apoio à criação de espaços de coworking/teletraba-
lho, no interior, com o envolvimento dos municípios ou infraes-
truturas tecnológicas

Será também dado apoio à implementação/melhoria de condições 
de trabalho através da criação (com envolvimento contínuo dos muni-
cípios e infraestruturas tecnológicas) de espaços especialmente dese-
nhados para a prática de teletrabalho, designadamente em sistema de 
coworking, com base em infraestruturas de base tecnológica (designa-
damente Parques Tecnológicos). Prevê-se que a implementação destes 
espaços tenha elevado potencial de captação dos novos nómadas digitais 
e de millennials, entre outros, promovendo a prática do teletrabalho, 
em especial nas cidades do Interior.

Os espaços de coworking/teletrabalho visam reduzir as desvanta-
gens do teletrabalho, nomeadamente o isolamento, fator frequente de 
desmotivação. Por outro lado, estimulam a partilha de experiências, 
ideias, bem como constituem fator de estímulo à economia local.

Valor FEDER: 20 M(euro)
Beneficiários: municípios e infraestruturas tecnológicas de terri-

tórios do interior

3 - Social
3.1 - Reforço do Serviço Nacional de Saúde
3.1.1 - Melhoria do acesso ao Serviço Nacional de Saúde
Recuperação da atividade assistencial
Perante a situação epidemiológica causada pela infeção por SARS-

-CoV-2 e face a um aumento exponencial do número de casos em Portu-
gal, em março de 2020, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) suspendeu 
a atividade assistencial programada não urgente de modo a garantir a 
prontidão, adequação e segurança da resposta à COVID-19.
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No âmbito da estabilização económica e social é necessário o reforço 
do SNS para responder às necessidades assistenciais dos portugueses. 
Assim com o objetivo de:

Aumentar as consultas hospitalares, com foco nas especialidades 
com maior espera, através do aumento do limite máximo do pagamento 
por produção adicional interna às equipas, de 55 % para 95 % do valor 
da primeira consulta;

Aumento de cirurgias, através do aumento do limite máximo do 
pagamento por produção adicional interna às equipas, de 55 % para 75 
% do valor dos episódios agrupados em Grupos de Diagnósticos Homo-
géneos, aplicável a todas as situações em que os tempos máximos de 
resposta garantidos se encontram ultrapassados, com enfoque nas espe-
cialidades e procedimentos com maior listas de inscritos para cirurgia.

Destinatários: Profissionais de saúde
Montante: 33,7 M(euro) (7,7 M(euro) para a recuperação de toda a 

atividade de primeira consulta perdida e 26 M(euro) para recuperação 
de 25 % da atividade cirúrgica de doentes em LIC acima do TMRG).

Financiamento: OE
Responsáveis: MS

Reforço da resposta de medicina intensiva
No início da pandemia, o SNS assumiu o objetivo de duplicar a 

capacidade de ventilação mecânica invasiva existente e a Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, I. P., adquiriu 1151 ventiladores. O 
investimento realizado precisa de ser complementado pelo alargamento 
infraestrutural que permita libertar áreas provisoriamente ocupadas 
num contexto de emergência.

A nova rede de referenciação de medicina intensiva, proposta pela Co-
missão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva 
(CARMNI), prevê 919 camas, num rácio de 9,4 camas/100.000 habitantes.

É necessário melhorar a capacidade de resposta nesta área que se 
estima que mantenha uma elevada procura, resultante de:

Manutenção de uma incidência endémica significativa de COVID-19 
a que acrescerão ondas secundárias, previsivelmente transitórias;

Reativação de linhas de atividade e produção temporariamente 
suspensas;
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Aumento da procura por doentes com patologias que não se têm 
manifestado em procura expressa, chegando mais tarde e mais graves.

Isto implica a realização de investimentos infraestruturais que 
permitem a ampliação de 16 Serviços de Medicina Intensiva do SNS e 
a implementação de um sistema de informação, que permita a gestão 
da Rede de forma eficaz e atempada, com indicadores que permitam a 
coordenação de fluxos de doentes, a análise de qualidade e o planea-
mento e avaliação de intervenções de melhoria de qualidade.

Montante: 26 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

Reforço da resposta da rede laboratorial
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P., enquanto 

laboratório nacional de referência, desempenha um papel fundamental, 
quer no processamento de amostras de diagnóstico de SARS-CoV-2, quer 
na articulação da rede de laboratórios do SNS e rede complementar.

Importa agora reforçar e alargar essa rede de diagnóstico, com 
capacidade acrescida de testagem que permita detetar o eventual 
reaparecimento do vírus e responder, de forma célere e integrada, a 
novos surtos em Portugal.

Montante: 8,4 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

Reforço da resposta aos idosos e dependentes
Durante a resposta a esta pandemia, estabeleceu-se o acompanha-

mento clínico dos doentes com COVID-19 que habitam em estabeleci-
mentos de apoio social a pessoas idosas, de cariz residencial, por profis-
sionais de saúde dos Agrupamentos de Centros de Saúde da respetiva 
área de influência, em articulação com o hospital da área de referência.

A situação epidemiológica provocada pelo SARS-CoV-2 revelou 
a importância da vigilância clínica em instituições de apoio social a 
pessoas idosas e dependentes, atendendo à especial vulnerabilidade 
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da sua situação, pelo que importa garantir o seguimento clínico dos 
utentes destas instituições pela Rede de Cuidados de Saúde Primários.

Responsáveis: MS

3.1.2 - Valorização dos profissionais do Serviço Nacional de 
Saúde

De acordo com a nova Lei de Bases da Saúde, consideram-se pro-
fissionais de saúde os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo 
principal é a melhoria do estado de saúde de indivíduos ou das popu-
lações, incluindo os prestadores diretos de cuidados e os prestadores 
de atividades de suporte.

A disponibilidade de profissionais de saúde, em quantidade, adequa-
damente distribuídos e com as competências necessárias, é essencial 
para o bom funcionamento do SNS.

Uma força de trabalho adequadamente dotada de profissionais de 
apoio à prestação de cuidados é essencial para a eficiência da prestação, 
a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados, especialmente face 
a uma eventual segunda de doença.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2019, de 27 de de-
zembro, aprovou o quadro de referência para novos recrutamentos, 
fixando o número de até 8400 profissionais de saúde, em 2020 e 2021, 
distribuídos por todos os grupos profissionais.

Em contexto pandémico, são especialmente necessários os profissio-
nais que apoiam as tarefas de limpeza e higienização e que garantem 
o apoio de secretariado clínico.

O SNS tem um elevado número de profissionais de apoio em idade 
próxima da reforma/aposentação: no ano 2019 aposentaram-se, em 
média, 43 assistentes operacionais e 20 assistentes técnicos por mês. 
Nos quatro meses de 2020, essa média subiu para 57 assistentes ope-
racionais e 30 assistentes técnicos.

Sem prejuízo das contratações de outros profissionais de saúde ao 
abrigo de procedimentos concursais específicos, prevê-se a contratação de 
profissionais de saúde para atividades de apoio e para a prestação direta 
de cuidados, sempre que possível, conferindo estabilidade no emprego.
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Montante: 29 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

3.1.3 - Valorização da saúde pública
A pandemia da doença COVID-19 veio evidenciar a importância de 

uma reforma abrangente e duradoura dos serviços de saúde pública, que 
coloque a prevenção da doença e a proteção da saúde dos cidadãos no 
centro das políticas de saúde. Esta reforma abrangerá três dimensões:

Reforçar a vigilância epidemiológica, modernizando o sistema de 
vigilância, integrando as componentes clínica e laboratorial, garan-
tindo o acesso a informação de qualidade, gestão custo-efetiva e de 
investigação de casos e a criação de evidência para suporte à decisão. 
Afigura-se igualmente importante simplificar o processo de notificação, 
quer médica, quer laboratorial;

Investir na capilaridade da rede de serviços de saúde pública, 
através do suporte à ação das autoridades de saúde, seja ao nível da 
monitorização da saúde da população, seja da vigilância epidemiológica 
ou da identificação de casos de doença e rastreio de contactos;

Valorizar os médicos de saúde pública que exercem funções de au-
toridades de saúde, compensando a disponibilidade e responsabilidade.

Montante: 700 mil euros
Financiamento: OE
Responsáveis: MS
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3.1.4 - Redes de sistemas de informação em saúde
Investir no parque informático e em equipamentos para garantir a 

eficácia, a segurança e a resiliência das redes e sistemas de informação 
do Ministério da Saúde.

Pretende-se, entre outros aspetos, promover a aquisição de equipa-
mento informático para o SNS de modo a garantir o acesso universal aos 
meios tecnológicos adequados pelos estabelecimentos de saúde e doentes 
internados ou em domicílio, necessários à aplicação de mecanismos de 
telessaúde, designadamente, teleconsulta e telemonitorização, exceto 
quando tal não for clinicamente adequado ou tecnicamente possível, 
permitindo ainda o acompanhamento não presencial por videochamada 
de familiares de doentes internados

Destinatários: SNS
Montante: Até 6,8 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MS

3.2 - Universalização da Escola Digital
A resposta da pandemia da doença COVID-19 evidenciou uma ne-

cessidade estrutural que já estava bem identificada e caracterizada: a 
necessidade dotar as escolas, os docentes e os alunos para o desenvol-
vimento de competências digitais no trabalho escolar. No próximo ano 
letivo serão implementadas as medidas que permitirão incrementar esta 
estratégia, através de diferentes fases que permitam alcançar a univer-
salização do acesso e utilização de recursos didáticos e educativos digitais 
por todos os alunos e docentes. Assim, numa primeira fase prevê-se:

Ao nível infraestrutural, adquirir computadores, conectividade e 
licenças de software para as escolas públicas, de modo a permitir-lhes 
disponibilizar estes recursos didáticos aos seus alunos e docentes, dando 
prioridade aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da ação social 
escolar até se alcançar a sua utilização universal;

Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes;
Incrementar a desmaterialização de manuais escolares e a produção 

de novos recursos digitais.
Destinatários: Alunos e docentes
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Montante: 400 M(euro)
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD/MEdu/ MPlan/ MCT

3.3 - Combate à Pobreza
Uma quebra abrupta de rendimentos como a verificada nos últimos 

meses implica que os períodos de referência para a atribuição de pres-
tações sociais mínimas sejam alterados, de modo a que estas prestações 
possam refletir a situação atual dos seus beneficiários. Isto implica:

Atribuir o Rendimento Social de Inserção (RSI) em função da re-
muneração atual e não dos últimos 3 meses.

Atribuir o abono de família em função dos rendimentos recentes e 
não do ano anterior.

A severidade da crise que vivemos implica ainda que a prorrogação 
automática do subsídio social de desemprego se estenda até dezembro 
de 2020.

Rendimento Social de Inserção
Alteração do período de referência no RSI, do registo de remunera-

ções de 3 meses para a remuneração atual, com vista a garantir proteção 
nas situações de quebra abrupta de rendimentos em consequência da 
pandemia.

Incentivo à formação, garantindo acumulação do RSI com bolsa de 
formação.

Destinatários: Beneficiários do RSI
Montante: 14 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

Subsídio Social de Desemprego
Prorrogação automática das prestações do subsídio social de desem-

prego até ao fim de 2020.
Destinatários: Beneficiários do SSD
Montante: 12 M(euro) por mês, 72 M(euro) em 2020
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Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS

Programa Alimentar
Duplicação da capacidade do apoio alimentar no âmbito do Programa 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), de 60 
000 para 120 000 beneficiários.

Agilização e simplificação do processo e elegibilidade dos beneficiários.
Implementação de programa de vouchers/cartões eletrónicos para 

simplificação do processo.
Destinatários: Famílias com carências alimentares
Montante: 20 M(euro)
Financiamento: 18 M(euro) POAPMC + 2 M(euro) OE
Responsáveis: MTSSS

Reforço das respostas sociais
Aumento dos acordos de cooperação em 2020 com o Setor Social e So-

lidário para reforço das respostas sociais às populações mais vulneráveis.
Destinatários: Instituições da Economia Social
Montante: +12M(euro) (2.º semestre)
Fonte de financiamento: OE 2020 e Jogos Sociais
Responsáveis: MTSSS

Programa Nacional Radar Social
Sinalização e acompanhamento de pessoas idosas para promoção 

de envelhecimento ativo e saudável, através de serviços de apoio social 
no domicílio

Recrutamento de 3 mil jovens licenciados para integração da rede 
em todo o território nacional

Reforço dos serviços de apoio domiciliário
Experiências piloto de 10 Unidades de Dia e Promoção de Auto-

nomia (UDPA) - resposta integrada na Rede Nacional de Cuidados 
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Continuados Integrados de ambulatório, para utentes com necessidade 
de cuidados diversificados de saúde e apoio social que não necessitam 
de internamento.

Destinatários: Pessoas vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, 
vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência e crianças e 
jovens em risco

Montante: 21 M(euro)/ano (inclui 18 M(euro) FF: +CO3SO Em-
preendedorismo Social)

Financiamento: OE e Fundos Comunitários
Responsáveis: MTSSS/MEP/MS/MCT

Adaptar Social +
Capacitação das respostas sociais para prevenção relativamente à 

COVID-19, nomeadamente através de alterações de layout, aquisição e 
instalação de equipamentos de higienização e de dispensa automática 
de desinfetantes; aquisição e instalação de dispositivos de controlo e 
distanciamento físico; custos com a aquisição e colocação de informação 
e orientação aos colaboradores e ao público (sinalização); contratação 
de serviços de desinfeção das instalações.

Valor: 10 M(euro) FF: Receitas Próprias Jogos Sociais

3.3.1 - Apoio à juventude e infância
3.3.1.1 - Reforço do abono de família
Reforço do apoio às famílias com crianças através de:
Alteração do período de referência dos rendimentos, para permitir 

a atualização do valor com os rendimentos mais recentes das famílias.
Atribuição one-off, em setembro, de um montante complementar, 

pago em setembro, correspondendo ao valor base do abono de família, 
a todas as crianças do 1.º, 2.º e 3.º escalão.

Destinatários: Beneficiários do abono de família
Montante: 32 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MTSSS
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Reforço da Ação Social Escolar na transição entre ciclos no 
ensino superior

Atribuição automática de bolsa no 2.º ciclo para quem já beneficiava 
da mesma no 1.º ciclo.

Destinatários: Estudantes do 2.º ciclo do ensino superior
Financiamento: Fundos europeus
Responsáveis: MCTES

3.3.2 - Habitação
Reconversão de Alojamento Local
Vive-se hoje em Portugal uma crise habitacional que se traduz no 

alastrar da dificuldade de acesso à habitação a segmentos da popula-
ção com rendimentos intermédios, que até recentemente conseguiam 
encontrar no mercado habitação a custos compatíveis face aos seus 
rendimentos. Para dar resposta a este problema, a Nova Geração de 
Políticas de Habitação definiu como objetivo criar um parque habita-
cional de oferta pública de arrendamento a custos acessíveis.

Tendo em conta a urgência de respostas por parte das famílias, o 
facto de esta dificuldade de acesso à habitação ser mais premente nas 
áreas com maior atratividade turística, e as dificuldades por que está 
a passar atualmente a atividade de alojamento local, da qual parte 
significativa ocupa espaços habitacionais, considera-se que podem estar 
reunidas as condições para aumentar a oferta pública de habitação a 
custos acessíveis por via da reconversão destes espaços para o arren-
damento habitacional.

Neste contexto, considera-se que um programa de reconversão do 
alojamento local para arrendamento acessível, complementar à mo-
bilização do património público, é uma solução eficaz e rápida face à 
urgência de resposta à crise habitacional, com o benefício adicional de 
aumentar as opções disponíveis aos proprietários de alojamento local 
que se encontrem em dificuldade.

Este programa pode ser concretizado através do apoio a programas 
municipais de arrendamento para subarrendamento a preços acessí-
veis, comparticipando a 50 % a diferença entre a renda paga e a renda 
recebida, à qual acresce a verba não coletada por via da isenção de 
tributação em sede de IRS/IRC concedida pelo Programa de Arren-
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damento Acessível. Estima-se que o investimento necessário para a 
comparticipação seja de 4,5 M(euro)/ano, ao qual acresce um benefício 
fiscal de cerca de 12,9 M(euro).

Montante: 4,5 M(euro)/ano (+ benefício fiscal de 12,9 M(euro)/ano)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH/CMs

Proteção do arrendamento habitacional
No quadro da pandemia COVID-19 foi aprovado um conjunto de 

medidas excecionais para o arrendamento habitacional, para vigorar 
durante o Estado de Emergência e no mês subsequente. No âmbito 
destas medidas, foi criado um apoio financeiro concedido pelo IHRU, I. 
P., orientado para os agregados familiares com quebras significativas 
de rendimentos e os senhorios de baixos recursos, com quebra signi-
ficativa de rendimentos provocada pelo não pagamento de rendas ao 
abrigo das medidas excecionais criadas.

Embora já tenha sido levantado o estado de emergência, muitas 
das famílias demorarão ainda algum tempo até alcançar a estabilidade 
financeira e recuperar os rendimentos perdidos. Por esta razão, foi apro-
vada a extensão do apoio do IHRU, I. P., até setembro do presente ano.

Adicionalmente, e apesar de o apoio financeiro do IHRU, I. P., só ter 
de começar a ser ressarcido pelas famílias seis meses após o período de 
financiamento das rendas, há ainda que considerar a possibilidade de 
parte das famílias apoiadas serem de baixos recursos e não conseguirem 
recuperar um nível de rendimentos e uma estabilidade financeira que 
lhes permita arcar com os encargos decorrentes dos seus compromissos 
com a habitação.

Assim, deve também ser acautelada a situação das famílias mais 
vulneráveis, prevendo-se que nestes casos o empréstimo possa ser 
convertido em subsídio não reembolsável. O apoio adicional a estas 
famílias irá assim garantir que estas podem permanecer na sua habi-
tação, evitando novas situações de precariedade habitacional.

Para esta medida, estima-se que o apoio financeiro possa chegar 
aos 4 milhões de euros em empréstimos concedidos, dos quais cerca de 
1,5 milhões de euros poderão ter de ser convertidos em subsídios não 
reembolsáveis.
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Montante: 4 M(euro) em empréstimos concedidos|1,5 M(euro) con-
vertidos em subsídios não reembolsáveis

Financiamento: OE
Responsáveis: MIH (IHRU)

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Housing First
O programa do XXII Governo Constitucional assume o compromisso 

de criar uma Bolsa Nacional de Alojamento Urgente que, em comple-
mentaridade com a oferta pública de habitação e a ação municipal e do 
terceiro setor, assegure uma resposta temporária para as situações de 
emergência, respondendo a um dos maiores problemas que se enfrenta 
na atualidade ao nível da habitação.

De facto, a resposta pública às necessidades urgentes de alojamento - 
por exemplo, pessoas em situação de sem-abrigo, emergências decorren-
tes de situações de catástrofe ou pandemia, situações de precariedade 
extrema do alojamento, de perda de habitação por incumprimento ou 
ainda de violência doméstica - é atualmente limitada pela reduzida 
dimensão do parque público, da rede de casas de abrigo e de outras 
respostas sociais.

Assim, urge apoiar as entidades públicas e do terceiro setor na 
promoção desta nova oferta, que pode assumir diferentes modelos - 
unidades residenciais, housing first, entre outras.

Para este fim, propõe-se a criação de um programa de apoio à cria-
ção de uma Bolsa Nacional de Alojamento de Emergência, que possa 
comparticipar os investimentos para este fim a realizar por entidades 
públicas e do terceiro setor.

Montante: 7,5 M(euro)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH/MTSSS

Parque habitacional público de habitação a custos acessíveis
Sendo o Estado proprietário de um vasto património imobiliário, 

uma parte do qual está desocupado e poderá ser disponibilizado para 
fins habitacionais após obras de reabilitação ou de construção nova, é 
de interesse geral dar prioridade ao aproveitamento desse património 
para integração num parque público de habitação acessível.
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Acresce ainda que, num contexto pós pandemia da COVID-19, um 
plano de investimento público em habitação pode injetar na economia 
portuguesa os meios necessários para manter em funcionamento 
centenas de empresas da fileira da construção, que já sofreram um 
grande impacto na crise financeira anterior e que só nos últimos anos 
conseguiram recuperar.

Para este fim, e dando cumprimento ao que a Lei de Bases da Ha-
bitação veio estipular, é necessária a identificação dos imóveis públicos 
disponíveis, a sua caracterização e a avaliação da sua aptidão. Para-
lelamente, é fundamental avançar celeremente com as intervenções 
necessárias no património já identificado como apto para este fim, o que 
envolve, na larga maioria dos casos, o desenvolvimento de projetos e obra.

Para dar resposta a estas duas vertentes de atuação imediata, é 
necessário o reforço dos recursos humanos do IHRU, I. P., ficando 
afetos a estas tarefas 20 novos efetivos. É ainda necessário conferir 
a este instituto as autorizações necessárias para assumir os encargos 
plurianuais e realizar a despesa correspondente às aquisições de ser-
viços e contratação de empreitadas necessárias neste âmbito.

Montante: 48 M(euro) (2020)
Financiamento: OE
Responsáveis: MIH

4 - Empresas
4.1 - Mecanismos de financiamento
4.1.1 - Linhas de crédito
Reforço do volume de linhas de crédito com garantia de Estado até 

final do ano em 6800 M(euro), tendo em conta o valor máximo autorizado 
pela União Europeia, o que permitirá duplicar o valor já disponibilizado. 
O Governo poderá, assim, reforçar a política pública de promoção das 
condições de financiamento das empresas, através de linhas de crédito 
com garantia pública, designadamente:

Lançamento de linhas de crédito com garantia pública com dotação 
global até 1000 M(euro), destinadas a financiamentos até 50 000 (euro) 
de micro e pequenas empresas de todos os setores de atividade;
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Continuação da disponibilização de linhas de crédito com garantia 
pública, em função das necessidades específicas dos vários setores de 
atividade e da economia no seu conjunto;

Apoio ao financiamento à encomenda internacional no âmbito das 
linhas de apoio à economia COVID-19, permitindo que as empresas 
possam assegurar condições de liquidez para responder à procura de 
clientes estrangeiros.

O Governo irá ainda rever o modelo de distribuição das linhas de 
crédito com garantia pública, por forma a assegurar a mais célere 
disponibilização de fundos às empresas.

Destinatários: PMEs e MidCaps
Montante: 6800 M(euro) de garantia para FCGM
Responsáveis: MEETD/MENE/MEF

4.1.2 - Seguros de crédito
Em linha com o que está a ser desenvolvido por alguns países eu-

ropeus e dentro da flexibilização introduzida pela Comissão Europeia 
no quadro dos auxílios de Estado no contexto COVID, o Governo vem 
criar melhores condições para a utilização destes instrumentos.

Neste contexto, a medida assenta no princípio de partilha de risco 
entre a empresa exportadora, a seguradora e o Estado. Está também 
a ser avaliada a introdução de um instrumento de cobertura, por par-
te do Estado, do risco das transações de bens e serviços efetuadas no 
mercado nacional. Esta alteração tem como objetivo que as empresas 
portuguesas não percam clientes nacionais para concorrentes externos, 
pela ausência de mecanismos nacionais. Este instrumento de seguro 
de crédito dirigido à atividade nacional carece de ajustamento do res-
petivo enquadramento legal nacional e terá ainda de atender às regras 
da União Europeia relativas aos auxílios estatais, carecendo assim da 
autorização da Comissão Europeia.

Destinatários: todas as empresas
Montante: 2000 M(euro) de garantias para cobertura pública
Responsáveis: MEETD/MENE/MEF
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4.1.3 - Financiamento de PME no mercado de capitais
Criação de um veículo especial que tem por objeto a aquisição de 

dívida emitida por PME e a colocação dessa dívida no mercado de capi-
tais, através da emissão de obrigações, com a possibilidade de associar 
Garantia Mútua. Dá seguimento ao projeto em curso de emissão das 
Obrigações Turismo, que reúne um conjunto de PME do Turismo, mas 
fá-lo através de um mecanismo novo em Portugal que permite agilizar 
o financiamento das PME através do mercado de capitais, recorrendo 
sobretudo a investidores institucionais.

Responsáveis: MEETD

4.1.4 - Sale and Lease Back
Propõe-se o lançamento de calls no montante global de 60 M(euro), 

no âmbito de fundos de investimento imobiliário sob gestão da Turismo 
Fundos-SGOIC S. A., para operações de Sale and Lease Back, com obriga-
ção de investimento em modernização e eficiência energética ou economia 
circular, sendo 40 M(euro) destinados ao turismo (dos quais 50 % afetos 
a territórios de baixa densidade) e 20 M(euro) destinados à indústria.

Montante: 60 M(euro)
Responsáveis: MEETD

4.2 - Moratórias bancárias
As principais linhas orientadoras consistem em:
Extensão da vigência da atual moratória bancária até 31 de março 

de 2021;
Alargamento dos beneficiários, incluindo emigrantes
Novos fatores de elegibilidade relacionados com perda de rendimento 

que permitem abranger um maior número de pessoas com restrições 
temporárias de liquidez;

Ampliação da moratória a todos os contratos de crédito hipotecário, 
ao crédito ao consumo para educação.

Além das alterações anteriormente referidas, a revisão contemplará 
um mecanismo de inclusão das pessoas singulares que tenham benefi-
ciado de moratórias privadas e que, por efeito das alterações, passem 
a ser elegíveis para adesão à moratória pública.
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Destinatários: pessoas singulares, empresas não financeiras, em-
presários em nome individual, instituições particulares de solidarie-
dade social, associações sem fins lucrativos e as demais entidades da 
economia social

Responsáveis: MEF

4.3 - Medidas fiscais
4.3.1 - Pagamentos por conta
Seguindo a recomendação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) nesta matéria, é estabelecido 
um ajustamento às regras e formas de pagamento relativas ao PPC 
devido em 2020:

Quebra de faturação (maior que) 20 % no 1.º semestre de 2020 - li-
mitação do pagamento até 50 %;

Quebra de faturação (maior que) 40 % no 1.º semestre de 2020 e 
setores de alojamento e restauração - limitação do pagamento até 100 %;

Destinatários: Empresas
Montante: Esta medida não tem impacto orçamental, apenas na 

repartição da receita de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-
letivas (IRC) entre 2020 e 2021, constituindo um importante apoio à 
liquidez das empresas em 2020.

Responsáveis: MEF

4.3.2 - Tributações autónomas
Deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autó-

nomas devidas pelas empresas com lucros em anos anteriores e que 
apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.3.3 - Prazo de reporte dos prejuízos fiscais
O contexto de paralisação da economia, seguida de retoma gradual 

e com incerteza, conduzirá a que o resultado fiscal das empresas seja 
especialmente marcado pela criação de novos prejuízos fiscais e pela 
dificuldade de utilização de prejuízos fiscais passados já reconhecidos.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 570

Neste sentido, justifica-se uma consideração particular dos prejuízos 
fiscais na atual conjuntura, dando-lhes um enquadramento específico 
e transitório com as seguintes regras:

Desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contagem do 
prazo de utilização dos prejuízos fiscais vigentes em 1 de janeiro de 2020;

Em relação aos prejuízos fiscais relativos a 2020 e a 2021, alterar 
para as empresas que têm prazo de reporte dos mesmos de 5 para 10 
anos, bem como alargar para todas as empresas o limite de dedução 
de 70 % para 80 % quando nestes 10 pontos percentuais estejam em 
causa prejuízos fiscais de 2020 e 2021;

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.3.4 - Fomentar concentrações e aquisições de PME
Nas concentrações de PME realizadas em 2020, desconsiderar o 

limite de utilização dos prejuízos fiscais pela sociedade incorporante 
(por referência ao património das sociedades envolvidas na operação), 
com a regra de não distribuição de lucros, durante 3 anos, dispensando, 
durante o mesmo período, a aplicação de derrama estadual (quando 
aplicável);

Considerar a transmissibilidade de prejuízos fiscais nas aquisições 
de participações sociais de PME que, em 2020, tenham passado a ser 
consideradas «empresas em dificuldades», para utilização destes pre-
juízos fiscais pela sociedade adquirente, com a regra de não distribui-
ção de lucros e o compromisso de manutenção dos postos de trabalho 
durante 3 anos.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.3.5 - Adicional contribuição de solidariedade sobre o setor 
bancário

Criação de um adicional de solidariedade sobre o setor bancário, no 
valor de 0,02 pp, cuja receita é adstrita a contribuir para suportar os 
custos da resposta pública à atual crise, através da sua consignação ao 
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.
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Destinatários: (i) instituições de crédito com sede principal e efetiva 
da administração situada em território português, (ii) filiais, em Por-
tugal, de instituições de crédito que não tenham a sua sede principal 
e efetiva da administração em território português e (iii) sucursais em 
Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do 
território português.

Montante: receita 33 M(euro)
Responsáveis: MEF

4.3.6 - Crédito fiscal extraordinário de investimento
A estabilização da economia e a preparação para a fase de recu-

peração deve também ser marcada pelo incentivo ao investimento, 
procurando antecipar investimentos programados ou estimular novos 
investimentos. Neste sentido, e no quadro de estabilidade do sistema 
fiscal, a par dos instrumentos que já hoje existem no Código Fiscal de 
Investimento, propõe-se reinstituir o Crédito Fiscal Extraordinário de 
Investimento, criando para as despesas de investimento realizadas 
no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021, uma 
dedução à coleta de IRC, correspondente a 20 % das despesas de in-
vestimento até um limite de 5 milhões de euros, a ser usada por um 
período máximo de 5 exercícios, com a obrigação de manutenção de 
postos de trabalho durante o período de utilização do crédito fiscal, 
com um mínimo de três anos.

Destinatários: Empresas
Responsáveis: MEF

4.4 - Fundo de capitalização de empresas
Criação de um fundo de capital e quase capital público (Fundo), a 

ser gerido pelo Banco de Fomento, para participação em operações de 
capitalização de empresas viáveis com elevado potencial de crescimento, 
em setores estratégicos e com orientação para mercados externos, com 
intervenção pública de caráter temporário e mecanismos preferenciais 
de coinvestimento.

O Fundo deverá ter governança clara e transparente e deverá ope-
rar através de investimento/financiamento de operações de capital, 
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quase-capital e dívida, preferencialmente com cofinanciamento público 
/ privado ou, no início, com fonte de financiamento totalmente público:

Dentro das regras previstas no Quadro Temporário dos Auxílios de 
Estado aprovado pela Comissão Europeia, de apoios à recapitalização 
de empresas não financeiras viáveis; ou

Em condições de mercado, em regime de coinvestimento com fundos 
privados em condições não menos favoráveis do que estes.

Destinatários: Empresas
Financiamento: eminentemente através de fundos europeus e fi-

nanciamento no quadro dos instrumentos de resposta à crise através 
de Recovery Fund (Solvency Support Facility) e do BEI (Pan-European 
Guarantee Fund).

Responsáveis: MEETD

4.5 - Cadeias curtas de distribuição
4.5.1 - Reforço da capacidade de produção local de equipa-

mentos inovadores e estratégicos
Apoiar projetos empresariais e de redes de empresas e centros 

tecnológicos e de investigação e desenvolvimento (I&D) de inserção do 
tecido produtivo nacional em cadeias de valor, nomeadamente em redes 
europeias de produtos e serviços de maior valor acrescentado. A maior 
integração entre as cadeias de conceção, de produção e distribuição 
significa um esbatimento entre as fronteiras dos serviços e da fabri-
cação, permitindo uma especialização produtiva assente na resposta 
rápida com logística sofisticada integrada, sobretudo nas áreas em que 
o encurtamento das cadeias possam ser fator de autonomia estratégica.

Definição de um foco na captação de investimento externo para 
densificar cadeias de produção e de centros de engenharia, de forma 
a obter produção de materiais básicos, de equipamentos mecânicos e 
eletrónicos, sensores, medicamentos e outros produtos e dispositivos 
médicos, produtos alimentares, tecnologias associadas às mudanças 
energéticas e ecológica, de modo a melhorar a integração das nossas 
empresas nas cadeias de autonomia estratégica europeia.

Destinatários: Empresas
Montante: 30 M(euro) (2020)/50 M(euro) (2021)
Financiamento: PT2020 (2020)/OE+PT2020 (2021)
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4.6 - Promoção de novas áreas de negócio
4.6.1 - Inovação COVID/I&D COVID
Lançamento de avisos Inovação Produtiva e IDT no valor de 220 

M(euro) (dos quais cerca de 30 % afetos aos territórios do Interior), para 
apoiar empresas que redirecionaram a sua produção para as necessida-
des atuais (batas, máscaras, gel, viseiras e outros tipos de equipamentos 
de proteção individual, equipamentos hospitalares, incluindo ventilado-
res, medicamentos, diagnósticos e dispositivos médicos), mas também 
para o sistema científico e para o apoio à investigação (tratamentos, 
vacina, testes) na área da COVID-19. Financiamento dos projetos de 
investimento com taxas de referência de 80 % a fundo perdido, com 
majoração dos apoios para as empresas que concretizem o projeto no 
prazo de 2 meses, e com apoio retroativo a quem já estivesse a traba-
lhar nestas novas necessidades desde fevereiro. Taxas majoradas nos 
projetos de I&D até ao financiamento integral dos custos totais elegí-
veis. Os projetos são analisados em 10 dias, após a data de submissão.

Destinatários: Empresas/Unidades de I&D
Montante: 220 M(euro)
Financiamento: FEDER
Responsáveis: MEETD/MP/MCT

4.7 - Aceleração de PME
4.7.1 - «PMECrescer+»: Programa de aceleração de PME
Uma das grandes dificuldades do nosso tecido produtivo é a inca-

pacidade de crescer, ganhar escala. Programa centrado em empresas 
maduras ((maior que)5 anos) e viáveis, em setores estratégicos ou 
sistémicos, com duração de 1 ano, dotando a empresa das competên-
cias necessárias para desenvolver e potenciar a sua marca, adaptar-
-se a exigências regulatórias, direcionar crescimento para mercados 
externos, alavancar o seu valor acrescentado, encontrar parceiros e 
financiamento, etc.

Centra-se em consultoria, formação, networking (redes de fornece-
dores, integração nas cadeias de valor, parceiros externos, etc.)

Destinatários: PME
Montante: 20 M(euro)
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Financiamento: FEDER
Responsáveis: METD

4.7.2 - «Bolsa de Valor»: Programa facilitador da compra e 
venda de empresas

A inexistência de um mercado para compra e venda de empresas é 
uma falha de mercado, que afeta as empresas de menor dimensão. A 
plataforma Bolsa de Valor facilitará a compra e venda de empresas, 
promovendo o encontro das diferentes partes e assegurando informação 
transparente, standardizada e soluções de financiamento.

4.7.3 - ADAPTAR 2.0: Adaptação e modernização de estabe-
lecimentos comerciais

Lançamento do programa «ADAPTAR 2.0», por forma a auxiliar 
e estimular micro e PME dos setores secundário e terciário a atua-
lizar e remodelar os seus estabelecimentos e unidades de produção, 
modernizando-os e adaptando-os no atual contexto.

O programa incidirá, por exemplo, em investimentos na adaptação 
ao contexto COVID-19, assim como em frentes de loja, áreas de acesso 
ao público, áreas de apoio à atividade ou layouts das unidades de pro-
dução, estimulando atividades económicas interdependentes entre si, 
numa lógica de capilaridade e de valorização de cadeias de valor com 
escalas geográficas curtas.

Destinatários: microempresas dos setores secundário e terciário
Montante: 50/50 M(euro) (2020-21)
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD, MPlan, MCT

4.7.4 - Comércio Digital
Criação de incentivos à transição digital do modelo de negócio das 

PME (em particular das micro e pequenas empresas), mediante a 
promoção do comércio eletrónico, materializada no apoio à adesão a 
plataformas já existentes, à reformulação dos websites - desde que 
possuam integração com a cadeia logística ou sistemas de reservas 
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acoplados -, e à conceção de projetos por parte de associações empresa-
riais ou comerciais, que se encontrem igualmente associados a soluções 
logísticas descarbonizadas.

Pretende-se apoiar as PME, desde que seja assegurada a integração 
em soluções de logística e distribuição ou de sistemas de reserva.

Destinatários: PME do Comércio
Montante: 40 M(euro)
Número de Empresas Abrangidas: aproximadamente 10 000 empre-

sas e 25 projetos conjuntos, com possibilidade de alargamento
Financiamento: Fundos comunitários
Responsáveis: MEETD, MPlan, MAAC

4.7.5 - Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio
Mobilização do Fundo de Modernização do Comércio, com o objetivo 

de incentivar e dinamizar o comércio local e a prestação de serviços 
de proximidade, nas perspetivas da inovação na gestão, da cooperação 
entre operadores económicos e da qualificação da evidência física, 
segundo quatro eixos:

Fomento de projetos conjuntos associativos, criados por iniciativa dos 
operadores económicos, os quais instiguem a articulação e a cooperação, 
locais ou sectoriais, nos domínios promocional, comercial e logístico;

Apoios específicos a estabelecimentos que integrem o inventário 
nacional «Comércio com História»;

Valorização da inovação, tendo em vista o incentivo à conceção de 
projetos-piloto baseados na implementação de soluções relacionadas 
com a digitalização avançada e a sustentabilidade ambiental;

Modernização da evidência física dos estabelecimentos.
Destinatários: micro e pequenas empresas dos setores do comércio 

e serviços
Montante: 47 M(euro) (2020/2021)
Financiamento: Fundo de Modernização do Comércio
Responsáveis: MEETD
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4.7.6 - Promoção da Economia Azul:
Voucher Emprego Azul - apoio líquido a 50 % à contratação anual 

de licenciados ou mestres ou doutorados em áreas marinhas ou cone-
xas para as diversas áreas da economia azul incluindo para o apoio à 
gestão destas PMEs;

Voucher Inovação Azul - para apoiar empreendedores com projetos 
inovadores de base sustentável, com foco na economia circular, na bio-
tecnologia, na preservação da biodiversidade e conservação da natureza, 
na redução de lixo e na requalificação e reconversão industrial;

Campanha promoção do pescado nacional e aumento do número 
de circuitos curtos de comercialização, com vista a um comércio mais 
justo, com o consequente aumento do rendimento dos produtores e dos 
profissionais da pesca.

Destinatários: Jovens licenciados, mestres ou doutorados; Empreen-
dedores de base tecnológica e científica; Pescadores

Montante: Voucher Emprego Azul 2 M(euro); Voucher Inovação 
Azul 1,7 M(euro); 250 mil euros

Financiamento: Fundo Azul; PO-MAR2020
Responsáveis: MM

4.7.7 - Apoio ao investimento no sector agroalimentar agrícola
Apoio instalação de jovens agricultores, discriminando positivamen-

te, na seleção das candidaturas, os jovens agricultores que se querem 
instalar pela 1.ª vez no Interior do País. De forma complementar, será 
criado um aviso para Investimento na exploração agrícola específico 
para os jovens agricultores a instalar no interior;

Apoio ao investimento na exploração agrícola específica para a 
agricultura biológica, que terá em conta a localização da exploração 
agrícola em zona interior como critério de prioridade;

Apoio à criação de agrupamentos e organizações de produtores, 
nomeadamente multiprodutos, onde será tida em conta a localização 
do Agrupamento de Produtores, no interior, na seleção dos projetos de 
forma a promover a organização da produção e assim fazer frente a 
uma das principais fragilidades estruturais do setor;
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Linha de crédito BEI para complementar investimentos novos e em 
curso no âmbito PDR2020 e para fundo de maneio.

Destinatários: Jovens agricultores; Agricultores de produção bioló-
gica, agrupamentos e organizações de produtores

Montante: (2 M(euro) + 3 M(euro); 0,5 M(euro)); Linha de crédito BEI
Financiamento: PDR2020 e BEI
Responsáveis: MA

5 - Quadro Institucional
5.1 - Finanças Regionais e Locais
5.1.1 - Finanças Regionais
No quadro do Orçamento Suplementar, a apresentar à Assembleia 

da República, e tendo em conta as especificidades regionais e o impacto 
da pandemia da doença COVID-19 nas economias insulares, o Governo 
considerará uma alteração ao artigo 77.º da Lei do Orçamento do Es-
tado para 2020, relativo às necessidades de financiamento das regiões 
autónomas, que permitirá um aumento excecional do endividamento 
líquido das regiões autónomas.

O aumento do endividamento destina-se especificamente à cobertura 
de necessidades excecionais de financiamento para fazer face aos efei-
tos, diretos e indiretos, causados pela pandemia da doença COVID-19 
nos arquipélagos. Em consequência, determina-se que esse aumento 
de endividamento, não seja considerado para efeito do cumprimento 
dos limites de endividamento das regiões autónomas no quadro do 
Orçamento do Estado, assim como do artigo 40.º da Lei das Finanças 
das Regiões Autónomas.

Neste contexto, e atendendo ao princípio da equidade intergeracio-
nal, propor-se-á que as regiões autónomas possam beneficiar de um 
aumento do seu endividamento líquido até 10 % do PIB regional para 
fazer face aos impactos provocados pela doença COVID-19.

Destinatários: RAs
Montante: 948 M(euro)
Financiamento: Emissão de Dívida pelas RAs
Responsáveis: MEF
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5.1.2 - Rever a forma de cálculo das transferências do Orça-
mento do Estado para os municípios

A Lei do Orçamento do Estado para 2020 prevê no n.º 8 do artigo 
101.º a constituição de um grupo de trabalho entre o Governo e a As-
sociação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para aferir, até 
ao 3.º trimestre, o montante da transferência do Orçamento do Estado 
para o Fundo Social Municipal (FSM).

Considerando os encargos acrescidos dos municípios no combate à 
pandemia e que os mesmos são elegíveis para financiamento pelo FSM, 
de forma a transferir para os municípios, ainda em 2020, propõe-se a 
criação de uma norma habilitante para transferência do montante apu-
rado pelo grupo de trabalho com a ANMP, a partir de valores apurados 
pela Direção-Geral das Autarquias Locais.

O montante do FSM é definido por uma norma transitória prevista 
no artigo 82.º da Lei das Finanças Locais, cuja interpretação carece de 
clarificação.

Destinatários: Municípios
Fonte de financiamento: Orçamento do Estado
Responsáveis: MMEAP

5.1.3 - Prorrogar algumas das medidas excecionais já apro-
vadas quanto aos municípios para lá de 30 de junho

No quadro do combate à pandemia da doença COVID-19 foi aprova-
do, através das Leis n.ºs 4-B/2020, de 6 de abril, 6/2020, de 1 de abril, e 
12/2020, de 7 de maio, um conjunto de medidas excecionais, de agilização 
e simplificação de procedimentos, a vigorar até 30 de junho de 2020.

Propõe-se agora a prorrogação destas normas até 31 de dezembro de 
2020, para permitir a manutenção deste apoio de proximidade, agora 
também num quadro de estabilização económica e social. O período 
elegível para financiamento de despesas ligadas ao combate à pande-
mia através do FSM é também alargado para 31 de dezembro de 2020.

Adicionalmente, propõe-se a alteração aos limites de endividamento 
dos municípios com a revogação da limitação da utilização de apenas 
20 % da margem disponível no início de cada ano e excecionando todo 
o valor da contrapartida pública nacional do limite de endividamento 
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em vez de apenas o valor elegível para financiamento por fundos do 
Banco Europeu de Investimento.

Destinatários: Municípios e Freguesias
Prorrogação das moratórias no âmbito do Fundo de Apoio Municipal 

no valor de 46,7 M(euro) (29,2 M(euro) na realização de capital social 
e 17,5 M(euro) na amortização de empréstimos aos municípios com 
programa de saneamento financeiro) (artigos 3.º-B e 3.º-C da Lei n.º 
12/2020, de 7 de maio).

Entidades responsáveis: MMEAP, Autarquias Locais

5.2 - Contratação Pública e Tribunal de Contas
Agilização dos procedimentos de contratação pública, evitando a 

paralisação do investimento em resultado de pesadas exigências buro-
cráticas, demoradas impugnações judiciais ou outros constrangimentos 
legais desproporcionados, designadamente:

Aceleração de projetos cofinanciados por fundos europeus (PT2020), 
bem como contratos celebrados nas áreas da habitação pública ou de 
custos controlados, da conservação e manutenção de imóveis, infraes-
truturas e equipamentos;

Alteração dos limiares de aplicação da consulta prévia para os con-
tratos de obras e de serviços;

Faculdade de a entidade adjudicante proceder a uma adjudicação 
excecional acima do preço base, quando o concurso tenha ficado deserto;

Previsão de critérios de adjudicação relacionados com a sustentabi-
lidade ambiental, com a inovação de processos, produtos ou materiais 
e a promoção de emprego científico ou qualificado;

Estímulo à contratação de proximidade, podendo as entidades adju-
dicantes promover a consideração de tais critérios nos procedimentos 
pré-contratuais que lancem;

Possibilidade de estabelecer uma reserva de participação em pro-
cedimento pré-contratual a micro, pequenas e médias empresas e a 
entidades das respetivas comunidades intermunicipais;

Possibilidade de o caderno de encargos incluir apenas um programa 
preliminar (em vez de um projeto de execução) em caso de recurso a 
um concurso de conceção-construção;
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Fazer depender a citação das entidades adjudicantes demandadas 
em ações de contencioso pré-contratual de despacho liminar do juiz.

Dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas para os procedi-
mentos cujo valor dos contratos seja inferior a 750 000,00 (euro) (valor 
previsto no n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto).

Destinatários: Contraentes públicos
Responsáveis: PCM

5.3 - Banco de Fomento
É essencial proceder à integração da Instituição Financeira de 

Desenvolvimento, S. A., SPGM - Sociedade de Investimento, S. A., e 
PME Investimento numa única instituição que se afirme como banco 
promocional de desenvolvimento e que permita explorar sinergias atra-
vés de uma maior articulação e integração dos apoios ao investimento, 
à inovação e à internacionalização da economia.

A missão do Banco Português de Fomento, S. A., não é de substi-
tuição dos mecanismos de mercado, os quais são a base da intervenção 
dos bancos comerciais, mas de suporte às empresas e projetos de forte 
conteúdo inovador e com vocação para os mercados globais, através de 
uma capacidade acrescida de garantir crédito, de conferir maturida-
de ao crédito bancário e de participar em operações sindicadas. Visa 
apoiar operações de consolidação e crescimento empresarial, projetos 
mobilizadores de transformação estrutural da base produtiva, setores 
económicos e empresas fortemente expostos à concorrência internacio-
nal de conteúdo estratégico para o desenvolvimento económico nacional.

A nova instituição deve:
Desenvolver competências na gestão de instrumentos de seguro de 

crédito, potenciando as políticas públicas de apoio à internacionaliza-
ção em colaboração com as entidades, que operam já hoje no mercado 
português;

Ter a capacidade para desenvolver novos mecanismos de apoio e 
financiamento, em particular num contexto europeu em que se prepara 
o início da implementação do Programa InvestEU em que os bancos 
promocionais nacionais terão um papel fundamental na canalização 
dos recursos para a economia;
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Dar cumprimento ao compromisso da criação de um banco verde, 
conferindo capacidade financeira e acelerando as várias fontes de finan-
ciamento existentes dedicadas a investir em projetos de neutralidade 
carbónica e de economia circular.

Foi solicitada autorização à Comissão Europeia para que o Banco 
de Fomento possa operar enquanto banco de retalho.

Destinatários: Empresas
Financiamento: instrumentos europeus, designadamente via BEI 

e Orçamento da União Europeia
Responsáveis: MEETD/MEF

5.4 - Capacitação da Administração Pública
5.4.1 - Reforçar e rejuvenescer os quadros da Administração 

Pública
Recrutamento centralizado de técnicos superiores, de acordo com 

um plano de entradas e saídas na Administração Pública baseado na 
regra "1 para 1", tendo em conta a previsão de aposentações;

Programa de estágios para jovens desempregados ou à procura do 
primeiro emprego na Administração central e local, em articulação com 
o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.); foco 
em habilitações superiores; duração máxima de 9 meses; admissibili-
dade de modalidade a tempo parcial para permitir acumulação com 
formação; bolsa de estágio correspondente; futura majoração/pontuação 
em procedimento de recrutamento;

Articulação/consórcio do INA - Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas com Instituições de Ensino Supe-
rior para capacitação de dirigentes e trabalhadores da Administração 
Pública, incluindo cursos de formação para qualificação profissional 
inicial e contínua, cursos de especialização, aperfeiçoamento e atuali-
zação profissional, designadamente nos domínios da inovação na gestão 
e da modernização da Administração Pública, incluindo a matéria da 
ciência de dados, visando qualificar 500 funcionários públicos até final 
2020 e 5000 em 3 anos (2021-23);

Portabilidade dos postos de trabalho, incluindo com soluções de 
«co-working», tais como as já previstas no diploma sobre o incentivo à 
mobilidade de trabalhadores da Administração Pública para o interior;
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Renovação da formação na Administração Pública: competências 
digitais, de planeamento e gestionárias;

Combate à precariedade na Administração Pública, designadamente 
através da conclusão do Programa de Regularização Extraordinária 
dos Vínculos Precários na Administração Pública (aprovação de uma 
Resolução do Conselho de Ministros que permita encerrar os processos 
ainda em curso).

Responsáveis: MMEAP/MCTES/MTSSS

5.5 - SIMPLEX SOS
Aprovação de uma «lei de simplificação de procedimentos da Ad-

ministração Pública», que torne a atividade administrativa mais ágil 
e mais célere, designadamente através de:

Simplificação de aspetos do Código do Procedimento Administrativo, 
ao nível de: notificações, contagem de prazos, obtenção de pareceres, 
facilitação do recurso a meios digitais de notificação e contactos;

Substituição de pareceres por conferências de serviços, institucio-
nalizando conferências periódicas entre Comunidades Intermunicipais 
(CIMs) e serviços da Administração central para a resolução de pro-
blemas, apreciação de matérias e obtenção dos pareceres em diversos 
procedimentos administrativos;

Substituição de regimes de licenciamento por comunicações prévias;
Tramitação eletrónica de procedimentos, usando plataformas e 

serviços partilhados.
Responsáveis: MMEAP

5.6 - Justiça
5.6.1 - Regime transitório de redução das custas judiciais
Previsão de um regime excecional da redução de custas judiciais, 

tendo em vista o estímulo dos sujeitos processuais em colocarem termo 
ao processo, mediante acordo, transação ou mera desistência.

Destinatários: Tribunais da jurisdição comum e administrativa
Responsáveis: MJ
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5.6.2 - Reforço dos Juízos de Comércio e do Trabalho
Antecipando um aumento na procura do serviço de Justiça Eco-

nómica e social, reforça-se os quadros das secretarias judiciais e dos 
magistrados.

Destinatários: Tribunais de Comércio e do Trabalho, magistrados 
e oficiais de justiça

Montante: O reforço de magistrados bastar-se-á com os recruta-
mentos já feito. Necessidade do reforço do quadro de oficiais de justiça 
compensado com as saídas para aposentação entretanto ocorridas

Responsáveis: MJ

5.6.3 - Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-
-endividamento (SISPACSE)

Criação de procedimento de resolução alternativa de litígios aberto 
a pessoas singulares, que se encontrem em situação de dificuldade 
séria no cumprimento de obrigações pecuniárias assumidas. Através 
do recurso a um conciliador fomenta-se a criação de um espaço de nego-
ciação pré-judicial entre o devedor e os credores aderentes, prevenindo 
o recurso a meios jurisdicionais de tutela de crédito.

O sistema é de adesão voluntária e de baixo custo para o devedor, as-
sumindo como mais-valia a obtenção pelo credor de um título executivo.

Destinatários: sistema de mediação, cidadãos endividados
Montante: 70 mil euros este ano
Responsáveis: MJ/DGPJ

5.6.4 - Aumento da eficiência dos tribunais administrativos 
e fiscais

Concretização da especialização dos tribunais administrativos e 
fiscais, potenciando a eficiência e agilidade desta jurisdição.

Aperfeiçoamento da tramitação eletrónica dos processos administra-
tivos e tributários, com vista à introdução de mecanismos que tornem 
a justiça administrativa e tributária mais célere e transparente.

Destinatários: Tribunais administrativos e Tributários, cidadãos, 
Estado
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Financiamento: FMJ
Montante: 100 000 (euro)
Responsáveis: MJ

5.7 - Processo de Insolvência e Recuperação de Empresas
5.7.1 - Processo extraordinário de viabilização de empresas
Criação de um novo processo extraordinário de viabilização de 

empresa (PEVE), de caráter excecional e temporário, que pode ser 
utilizado por qualquer empresa que, não tendo pendente um processo 
especial de revitalização, se encontre em situação económica difícil ou 
em situação de insolvência iminente ou atual em decorrência da crise 
económica provocada pela pandemia da doença COVID-19, desde que 
a empresa demonstre que ainda é suscetível de viabilização.

Este processo, que visa a homologação judicial de um acordo al-
cançado extrajudicialmente entre a empresa e os seus credores, tem 
caráter urgente, assumindo prioridade sobre a tramitação e julgamento 
de processos de natureza congénere.

Destinatários: Empresas e respetivos credores
Responsáveis: MJ/METD

5.7.2 - Obrigatoriedade de rateios parciais nos processos de 
insolvência

É essencial que o Estado, que tem à sua guarda importantes somas 
de dinheiro no âmbito de processos judiciais de insolvência, permita 
que estas possam ser, no mais curto prazo possível, distribuídas aos 
credores, injetando liquidez na economia.

Nessa medida, propõe-se a obrigatoriedade da realização de rateios 
parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja 
produto de liquidação igual ou superior a 10 000,00 (euro), cuja titula-
ridade não seja controvertida.

Destinatários: Credores de empresas em dificuldades
Responsáveis: MJ

5.7.3 - Planos prestacionais
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Para as empresas em insolvência/Processo Especial de Revitalização 
(PER)/Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE) com 
plano aprovado e a cumprir esse plano:

Incluir nos planos de recuperação de empresas em curso, sujeitos 
às mesmas condições (sem exigência de garantias adicionais e com 
possibilidade de pagamento até ao limite máximo de prestações em 
falta do plano aprovado), as dívidas fiscais e à segurança social cujo 
facto tributário tenha ocorrido ou venha a ocorrer entre 9 de março de 
30 de junho de 2020;

Permitir que, nas mesmas situações, caso os planos prestacionais 
em curso terminem antes de 30 de dezembro, o número de prestações 
aplicável às novas dívidas possa ser estendido até essa data.

Destinatários: Empresas em dificuldades
Responsáveis: MEF/MTSSS
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LEI N.º 75/2020,
DE 27 DE NOVEMBRO

Aprova o Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º
Objeto

A presente lei:
a) Estabelece um regime excecional e temporário de prorrogação do 

prazo para conclusão das negociações encetadas com vista à apro-
vação de plano de recuperação ou de acordo de pagamento, bem 
como de concessão de prazo para adaptação da proposta de plano 
de insolvência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;

b) Estende o privilégio previsto no n.º 2 do artigo 17.º-H do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março, aos sócios, 
acionistas ou quaisquer outras pessoas especialmente relaciona-
das da empresa que financiem a sua atividade durante o Processo 
Especial de Revitalização (PER);

c) Prevê a aplicação do Regime Extrajudicial de Recuperação de 
Empresas (RERE), aprovado pela Lei n.º 8/2018, de 2 de março, 
a empresas que se encontrem em situação de insolvência atual 
em virtude da pandemia da doença COVID-19;

d) Cria um processo extraordinário de viabilização de empresas afe-
tadas pela crise económica decorrente da pandemia da doença 
COVID-19;
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e) Estabelece a obrigatoriedade da realização de rateios parciais em 
todos os processos de insolvência pendentes em que haja produto 
de liquidação depositado num valor acima de 10 000 (euro);

 f) Prevê a atribuição de prioridade na tramitação de requerimentos 
de liberação de cauções ou garantias prestadas no âmbito de 
processo de insolvência, processo especial de revitalização ou 
processo especial para acordo de pagamento.

ARTIGO 2.º
Plano de recuperação e acordo de pagamento em negociação

A requerimento fundamentado da empresa ou do devedor, consoante 
os casos, e do administrador judicial provisório, o juiz pode conceder 
nova prorrogação do prazo para conclusão das negociações encetadas 
com vista à aprovação de plano de recuperação ou de acordo de paga-
mento adaptados ao contexto da pandemia da doença COVID-19, por 
uma só vez e por um mês, além da prevista no n.º 5 do artigo 17.º-D e 
no n.º 5 do artigo 222.º-D do CIRE.

ARTIGO 3.º
Financiamento

Os sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas especialmente 
relacionadas com a empresa que, no âmbito do PER tramitado durante 
a vigência da presente lei, financiem a sua atividade, disponibilizando-
-lhe capital para a sua recuperação, gozam do privilégio previsto no n.º 
2 do artigo 17.º-H do CIRE.

ARTIGO 4.º
Plano de insolvência

1 - Na assembleia de credores para apreciação e votação de plano 
de insolvência a que se refere o n.º 1 do artigo 209.º do CIRE, median-
te requerimento fundamentado do proponente do mesmo, o juiz pode 
conceder um prazo de até 15 dias úteis para adaptação da proposta ao 
contexto da pandemia da doença COVID-19.

2 - Caso o incumprimento do plano de insolvência resulte de facto 
posterior à data de entrada em vigor da Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, 
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o prazo previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 218.º do CIRE só começa 
a contar após o termo de vigência da presente lei.

ARTIGO 5.º
 Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas

1 - A empresa devedora que, comprovadamente, se encontre em 
situação de insolvência atual em virtude da pandemia da doença CO-
VID-19 mas que ainda seja suscetível de viabilização e que, de acordo 
com as normas contabilísticas aplicáveis conjugadas com o previsto no 
n.º 3 do artigo 3.º do CIRE, demonstre ter, em 31 de dezembro de 2019, 
um ativo superior ao passivo pode submeter ao RERE as negociações 
e os acordos de reestruturação que alcance com um ou mais dos seus 
credores.

2 - Podem ainda submeter-se ao RERE as empresas que, não tendo 
a 31 de dezembro de 2019 o ativo superior ao passivo, tenham logrado 
regularizar a sua situação com recurso à disposição transitória prevista 
no n.º 1 do artigo 35.º daquele Regime e desde que tenham procedido 
ao depósito tempestivo do acordo de reestruturação.

ARTIGO 6.º
Finalidade e natureza do processo extraordinário de 

viabilização de empresas

1 - O processo extraordinário de viabilização de empresas destina-se 
à empresa que, comprovadamente, se encontre em situação económica 
difícil ou em situação de insolvência iminente ou atual em virtude 
da pandemia da doença COVID-19 mas que ainda seja suscetível de 
viabilização.

2 - Para efeitos da presente lei, é considerada «empresa» toda a 
organização de capital e trabalho destinada ao exercício de qualquer 
atividade económica, independentemente da natureza jurídica do seu 
titular.

3 - O processo referido no n.º 1 pode ser utilizado por qualquer 
empresa que, não tendo pendente PER ou processo especial para acor-
do de pagamento à data da apresentação do requerimento, reúna as 
condições necessárias para a sua viabilização e que, de acordo com as 
normas contabilísticas aplicáveis conjugadas com o previsto no n.º 3 
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do artigo 3.º do CIRE, demonstre ter, em 31 de dezembro de 2019, um 
ativo superior ao passivo.

4 - Em derrogação do número anterior, o processo referido no n.º 1 
pode ser utilizado por qualquer micro ou pequena empresa, na aceção do 
anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, que não tivesse, 
em 31 de dezembro de 2019, um ativo superior ao passivo, desde que:

a) Não tenha pendente processo de insolvência, processo especial 
de revitalização ou processo especial para acordo de pagamento 
à data da apresentação do requerimento referido no n.º 1 do 
artigo seguinte;

b) Tenha recebido um auxílio de emergência no âmbito do quadro 
temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto da pandemia da doença COVID-19 
e o mesmo não tenha sido reembolsado nos termos legais; ou

c) Esteja abrangida por um plano de reestruturação no quadro das 
medidas de auxílio estatal.

5 - O processo referido no n.º 1 pode ainda ser utilizado por empresas 
que, não tendo a 31 de dezembro de 2019 o ativo superior ao passivo, 
tenham logrado regularizar a sua situação com recurso à disposição 
transitória prevista no n.º 1 do artigo 35.º do RERE e desde que tenham 
procedido ao depósito tempestivo do acordo de reestruturação.

6 - O processo extraordinário de viabilização de empresas tem ca-
ráter urgente, inclusive nas fases de recurso, caso existam, assumindo 
prioridade sobre a tramitação e julgamento de processo de insolvência, 
de processo especial de revitalização e de processo especial para acordo 
de pagamento.

7 - Ao processo extraordinário de viabilização de empresas aplica-se 
o disposto no CIRE, nas disposições que não sejam incompatíveis com 
a sua natureza, e, subsidiariamente, as disposições gerais do Código 
de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, em 
tudo o que não contrarie as disposições da presente lei.

8 - Não podem submeter-se ao processo extraordinário de viabilização 
de empresas as entidades referidas no n.º 2 do artigo 2.º do CIRE.
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ARTIGO 7.º
Fase liminar

1 - O processo extraordinário de viabilização de empresas inicia-se 
pela apresentação pela empresa, no tribunal competente para decla-
rar a sua insolvência, de requerimento acompanhado dos seguintes 
elementos:

a) Declaração escrita e assinada pelo órgão de administração da 
empresa que ateste que a situação em que se encontra é devida 
à pandemia da doença COVID-19 e que reúne as condições ne-
cessárias para a sua viabilização, sem prejuízo do disposto nos 
n.os 4 e 5 do artigo anterior;

b) Cópia dos documentos a que aludem as alíneas b) a i) do n.º 1 do 
artigo 24.º do CIRE;

c) Relação por ordem alfabética de todos os credores, incluindo condi-
cionais, com indicação dos respetivos domicílios, dos montantes 
dos seus créditos, datas de vencimento, natureza e garantias de 
que beneficiem, e da eventual existência de relações especiais, 
nos termos do artigo 49.º do CIRE, subscrita e datada, há não 
mais de 30 dias, pelo órgão de administração da empresa e por 
contabilista certificado ou por revisor oficial de contas, sempre 
que a revisão de contas seja legalmente exigida;

d) Acordo de viabilização, assinado pela empresa e por credores que 
representem pelo menos as maiorias de votos previstas no n.º 5 
do artigo 17.º-F do CIRE.

2 - Com a apresentação referida no número anterior, a empresa pode 
requerer a apensação de processo extraordinário de viabilização, inten-
tado por sociedades comerciais com as quais a empresa se encontre em 
relação de domínio ou de grupo, nos termos do Código das Sociedades 
Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, 
quando este, encontrando-se igualmente na fase liminar, tenha sido 
instaurado ao abrigo do presente regime.

3 - Recebidos os documentos referidos no n.º 1, o juiz nomeia de ime-
diato, por despacho, o administrador judicial provisório, aplicando-se o 
disposto nos artigos 32.º a 34.º do CIRE com as necessárias adaptações, 
devendo a secretaria publicar na Área de Serviços Digitais dos Tribu-
nais, acessível no endereço eletrónico https://tribunais.org.pt, a relação 
de credores aludida na alínea c) do n.º 1 e o acordo de viabilização.
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4 - O despacho referido no número anterior é de imediato notificado 
à empresa, sendo-lhe aplicável o disposto nos artigos 37.º e 38.º do CIRE 
com as devidas adaptações.

5 - A nomeação do administrador judicial provisório é efetuada 
aleatoriamente, por sorteio, através dos meios eletrónicos, podendo o 
juiz nomear o administrador indicado pela empresa quando a avaliação 
da situação de viabilidade desta carecer de especiais conhecimentos.

6 - Logo que tome conhecimento da sua nomeação, o administrador 
judicial provisório deve informar a Autoridade Tributária e Aduaneira 
(AT), o Instituto da Segurança Social, I. P., e o Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, I. P., da pendência do processo ex-
traordinário de viabilização, identificando a empresa requerente, 
comprovando tal ato nos autos.

7 - A remuneração do administrador judicial provisório é fixada 
pelo juiz na sentença, entre 300 (euro) e 3000 (euro), considerando a 
natureza e âmbito do acordo, a dimensão da empresa, designadamente 
o seu volume de negócios, número de trabalhadores e especificidades 
da área de atividade em que se encontra inserida.

ARTIGO 8.º
 Efeitos

1 - A decisão a que se refere o n.º 3 do artigo anterior:
a) Obsta à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas 

contra a empresa e, até ao trânsito em julgado da sentença de 
homologação ou de não homologação, suspende, quanto à empre-
sa, as ações em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se as 
mesmas logo que seja homologado o acordo de viabilização, salvo 
quando este preveja a sua continuação ou quando os créditos 
em causa naquelas ações não estejam abrangidos pelo acordo;

b) Impede a empresa de praticar atos de especial relevo, tal como 
definidos no artigo 161.º do CIRE, sem que previamente obtenha 
autorização para a realização da operação pretendida por parte 
do administrador judicial provisório.

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior 
deve ser requerida por escrito pela empresa ao administrador judicial 
provisório e concedida pela mesma forma, no prazo de cinco dias.



Parte III – Legislação 593

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, a empresa e o ad-
ministrador judicial provisório devem recorrer, sempre que possível, 
a comunicações eletrónicas.

4 - A falta de resposta do administrador judicial provisório ao pe-
dido formulado pela empresa corresponde a declaração de recusa de 
autorização para a realização do negócio pretendido.

5 - Os processos de insolvência em que anteriormente haja sido 
requerida a insolvência da empresa suspendem-se na data de publica-
ção na Área de Serviços Digitais dos Tribunais, acessível no endereço 
eletrónico https://tribunais.org.pt, do despacho a que se refere o n.º 3 
do artigo anterior, desde que não tenha sido proferida sentença de-
claratória da insolvência, extinguindo-se logo que seja homologado o 
acordo de viabilização.

6 - Os processos de insolvência em que seja requerida a insolvência 
da empresa entrados depois da publicação na Área de Serviços Digitais 
dos Tribunais, acessível no endereço eletrónico https://tribunais.org.pt, 
do despacho a que se refere o n.º 3 do artigo anterior suspendem-se.

7 - A decisão a que se refere o n.º 3 do artigo anterior determina a 
suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis 
pela empresa até à prolação da sentença de homologação ou de não 
homologação.

8 - A partir da decisão a que se refere o n.º 3 do artigo anterior e até à 
prolação da sentença de homologação ou de não homologação, não pode 
ser suspensa a prestação dos seguintes serviços públicos essenciais:

a) Serviço de fornecimento de água;
b) Serviço de fornecimento de energia elétrica;
c) Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo lique-

feitos canalizados;
d) Serviço de comunicações eletrónicas;
e) Serviços postais;
f) Serviço de recolha e tratamento de águas residuais;
g) Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.
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ARTIGO 9.º
Tramitação

1 - Qualquer credor dispõe do prazo de 15 dias, contados da publica-
ção na Área de Serviços Digitais dos Tribunais, acessível no endereço 
eletrónico https://tribunais.org.pt, da relação de credores, para proceder 
à sua impugnação junto do tribunal competente, com fundamento na 
indevida inclusão ou exclusão de créditos ou na incorreção do montante 
ou da qualificação dos créditos reconhecidos, e solicitar a não homolo-
gação do acordo de viabilização, nos termos e para os efeitos previstos 
nos artigos 215.º e 216.º do CIRE, com as devidas adaptações.

2 - Não é aplicável ao prazo referido no número anterior o disposto 
no n.º 5 do artigo 139.º do Código de Processo Civil.

3 - No prazo referido no n.º 1, o administrador judicial provisório 
emite parecer sobre se o acordo oferece perspetivas razoáveis de garantir 
a viabilidade da empresa.

4 - O juiz dispõe do prazo de 10 dias para:
a) Decidir sobre as impugnações formuladas, com base na prova 

documental carreada para os autos, devendo em caso de proce-
dência das mesmas ordenar a alteração da relação de credores 
em conformidade;

b) Analisar o acordo, considerando as pronúncias dos credores e o 
parecer do administrador judicial provisório, devendo homologá-
-lo, por sentença, se este, cumulativamente:

i) Respeitar as maiorias previstas no n.º 5 do artigo 17.º-F do 
CIRE;

ii) Apresentar perspetivas razoáveis de garantir a viabilidade 
da empresa;

iii) Não subsistir alguma das circunstâncias previstas nos artigos 
215.º e 216.º do CIRE.

5 - A decisão sobre as impugnações não é autonomamente recorrível.
6 - Não sendo impugnada, a relação de credores converte-se de 

imediato em definitiva.
7 - Convertendo-se a relação de credores em definitiva, o juiz proce-

de, no prazo de 10 dias, à análise do acordo, devendo homologá-lo, por 
sentença, se o acordo satisfizer o previsto na alínea b) do n.º 4.
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8 - No cômputo das maiorias previstas no n.º 5 do artigo 17.º-F do 
CIRE confere-se aos créditos sob condição a percentagem de 50 % de 
direitos de voto correspondentes aos créditos relacionados.

9 - A decisão de homologação vincula a empresa, os credores subscri-
tores do acordo e os credores constantes da relação de credores, mesmo 
que não hajam participado na negociação extrajudicial, relativamente 
aos créditos constituídos à data em que foi proferida a decisão prevista 
no n.º 3 do artigo 7.º, sendo notificada, publicitada na Área de Serviços 
Digitais dos Tribunais, acessível no endereço eletrónico https://tribu-
nais.org.pt, e registada pela secretaria do tribunal.

10 - O recurso da decisão de homologação ou não homologação sobe 
imediatamente, nos próprios autos, com efeito devolutivo.

11 - A não homologação acarreta o encerramento do processo de 
viabilização e a extinção de todos os seus efeitos, sendo inaplicável o 
disposto nos artigos 17.º-G e 222.º-G do CIRE.

12 - Compete à empresa suportar a remuneração do administrador 
judicial provisório.

13 - Para efeitos processuais, o valor da causa é de 30 000,01 (euro).
14 - É aplicável ao acordo de viabilização o disposto no n.º 1 do 

artigo 218.º do CIRE.
15 - O termo do processo extraordinário de viabilização impede a 

empresa de recorrer novamente ao mesmo.

ARTIGO 10.º
Fase de adesão

1 - Qualquer credor que não conste da relação de credores definitiva 
dispõe do prazo de 30 dias, contados da publicitação na Área de Ser-
viços Digitais dos Tribunais, acessível no endereço eletrónico https://
tribunais.org.pt, da decisão de homologação do acordo de viabilização, 
para, por mera declaração, manifestar no processo a sua intenção de 
aderir ao acordo homologado.

2 - Decorrido o prazo a que alude o número anterior, a empresa é 
notificada das declarações dos credores, devendo, no prazo de cinco 
dias, informar se aceita a adesão destes ao acordo.
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3 - A adesão ao acordo dos credores, que mereça a concordância da 
empresa, vincula-os nos termos previstos no n.º 9 do artigo anterior, 
sem necessidade da intervenção do juiz.

4 - O silêncio da empresa equivale à recusa da adesão dos credores.

ARTIGO 11.º
Garantias

1 - As garantias convencionadas entre a empresa e os seus credores 
no âmbito do processo extraordinário de viabilização, com a finalidade 
de proporcionar àquela os necessários meios financeiros para o desen-
volvimento da sua atividade, mantêm-se mesmo que, findo o processo, 
venha a ser declarada, no prazo de dois anos, a sua insolvência.

2 - Os credores, sócios, acionistas ou quaisquer outras pessoas 
especialmente relacionadas com o devedor que, no âmbito do proces-
so extraordinário de viabilização, financiem a atividade da empresa 
disponibilizando-lhe capital para a sua viabilização gozam de privilé-
gio creditório mobiliário geral, graduado antes do privilégio creditório 
mobiliário geral concedido aos trabalhadores, nos termos do n.º 2 do 
artigo 17.º-H do CIRE.

ARTIGO 12.º
Resolução em benefício da massa insolvente

1 - Caso a empresa venha a ser ulteriormente declarada insolvente, 
são insuscetíveis de resolução em benefício da massa insolvente os 
negócios jurídicos que hajam compreendido a efetiva disponibilização 
à empresa de novos créditos pecuniários, incluindo sob a forma de 
diferimento de pagamento, e a constituição, por esta, de garantias 
respeitantes a tais créditos pecuniários, desde que os negócios jurídicos 
hajam sido expressamente previstos no acordo de viabilização.

2 - O disposto no número anterior não é aplicável se o novo finan-
ciamento tiver sido utilizado pela empresa em benefício da respetiva 
entidade financiadora ou de entidade que com esta esteja especialmente 
relacionada, nos termos referidos no artigo 49.º do CIRE.
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ARTIGO 13.º
Créditos tributários e da segurança social

1 - Para efeitos de acordo a homologar relativamente aos créditos 
da AT e da segurança social, aplica-se o seguinte regime:

a) Artigos 196.º e 199.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 
de outubro, relativamente aos créditos da AT;

b) Artigos 13.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, 
e n.os 13 e 14 do artigo 199.º do CPPT, quanto aos créditos da 
segurança social.

2 - Os créditos tributários e da segurança social são indisponíveis, 
só podendo existir redução da taxa de juros de mora, no âmbito de 
acordo homologado conducente à consolidação financeira da empresa, 
nos termos descritos no número seguinte.

3 - Às prestações calculadas nos termos do n.º 1 são aplicáveis redu-
ções da taxa de juros de mora, que não são cumuláveis com as demais 
reduções previstas noutros diplomas, nos seguintes montantes:

a) 25 % em planos prestacionais de 73 até 150 prestações mensais;
b) 50 % em planos prestacionais de 37 até 72 prestações mensais;
c) 75 % em planos prestacionais até 36 prestações mensais;
d) Totalidade de juros de mora vencidos, desde que a dívida se mostre 

paga nos 30 dias seguintes à homologação do acordo.
4 - Os pagamentos das prestações calculadas nos termos do n.º 1 

são imputados, em primeiro lugar, ao capital em dívida, seguindo-se os 
juros compensatórios, os juros de mora e os encargos, sucessivamente.

 5 - Em caso de incumprimento do acordo homologado, fica sem efeito 
a redução da taxa de juros de mora prevista no n.º 3, sendo aplicável o 
regime previsto no n.º 1 do artigo 200.º do CPPT.

ARTIGO 14.º
Efeitos fiscais

1 - A homologação do acordo de viabilização confere às partes subs-
critoras os benefícios previstos nos artigos 268.º a 270.º do CIRE, desde 
que compreenda a reestruturação de créditos correspondentes a, pelo 
menos, 30 % do total do passivo não subordinado da empresa.

Le
gi

sl
aç

ão
PA

RT
E 

III



Guia Prático da Reestruturação, Revitalização e Recuperação de Empresas 598

2 - A AT pode, por requerimento fundamentado apresentado por 
alguma das partes abrangidas pelo acordo de viabilização, aceitar que 
o mesmo produza os efeitos previstos no número anterior, ainda que 
este não abranja a percentagem do passivo aí referido.

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, o acordo de viabilização é acom-
panhado de declaração emitida por revisor oficial de contas, redigida em 
língua portuguesa, certificando que o acordo de viabilização compreende 
a reestruturação de créditos correspondentes a, pelo menos, 30 % do 
total do passivo não subordinado do devedor e que, em virtude do acordo 
de viabilização, a situação financeira da empresa fica mais equilibrada, 
nomeadamente por aumento da proporção do ativo sobre o passivo, e os 
capitais próprios da empresa são superiores ao capital social.

 - Para efeitos do disposto no n.º 12 do artigo 52.º do Código do 
IRC, presume-se que o acordo de viabilização que as partes decidam 
submeter a processo extraordinário de viabilização de empresas, e 
que cumpra o disposto nos números anteriores, reveste reconhecido 
interesse económico.

5 - Os créditos incobráveis podem ser diretamente considerados 
gastos ou perdas do período de tributação, ainda que o respetivo reco-
nhecimento contabilístico já tenha ocorrido em períodos de tributação 
anteriores, desde que não tenha sido admitida perda por imparidade ou 
esta se mostre insuficiente em processo extraordinário de viabilização, 
quando for homologado acordo de viabilização que cumpra com o dis-
posto no n.º 3 e do qual resulte o não pagamento definitivo do crédito.

ARTIGO 15.º
Isenção de custas

Sem prejuízo do disposto no n.º 12 do artigo 9.º, o processo extraor-
dinário de viabilização de empresas está isento de custas processuais.

ARTIGO 16.º
Rateios parciais

1 - Em todos os processos de insolvência pendentes à data da entrada 
em vigor da presente lei é obrigatória a realização de rateios parciais 
das quantias depositadas à ordem da massa insolvente, desde que, 
cumulativamente:
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a) Tenha transitado em julgado a sentença declaratória da insolvên-
cia e o processo tenha prosseguido para liquidação do ativo pela 
forma prevista nos artigos 156.º e seguintes do CIRE;

b) Esteja esgotado o prazo de impugnação da relação de credores 
previsto no artigo 130.º do CIRE sem que nenhuma impugnação 
tenha sido deduzida, ou, tendo-o sido, se a impugnação em causa 
já estiver decidida, seja nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
131.º do CIRE seja por decisão judicial, aplicando-se o disposto no 
n.º 1 do artigo 180.º do CIRE caso a decisão não seja definitiva;

c) As quantias depositadas à ordem da massa insolvente sejam 
iguais ou superiores a 10 000 (euro) e a respetiva titularidade 
não seja controvertida.

2 - O administrador da insolvência elabora o mapa de rateio referido 
no número anterior e procede à sua publicação na Área de Serviços Di-
gitais dos Tribunais, acessível no endereço eletrónico https://tribunais.
org.pt, dispondo a comissão de credores, caso tenha sido nomeada, e 
os credores de 15 dias, contados desde a data da publicação, para se 
pronunciarem sobre o mesmo.

3 - Findo o prazo referido no número anterior, caso não seja deduzida 
oposição fundamentada, nem o juiz manifeste, em 10 dias, a sua dis-
cordância com o mesmo, o mapa de rateio torna-se definitivo, devendo 
o administrador da insolvência proceder, de imediato, ao pagamento 
aos credores, acautelando o pagamento integral das dívidas da massa 
insolvente e com respeito pelo previsto nos artigos 180.º e 181.º do CIRE.

4 - Caso seja deduzida oposição fundamentada pela comissão de 
credores, por qualquer credor, no prazo previsto no n.º 2, ou mani-
festada discordância pelo juiz, cabe a este decidir os pagamentos que 
considere justificados.

ARTIGO 17.º
Liberação de cauções e garantias

Os requerimentos de liberação de cauções ou garantias prestadas 
no âmbito de processo de insolvência, processo especial de revitalização 
e processo especial para acordo de pagamento, apresentados em pro-
cessos novos e nos que estejam pendentes à data da entrada em vigor 
da presente lei, assumem prioridade sobre os demais requerimentos 
apresentados no âmbito desses processos.
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ARTIGO 18.º
Entrada em vigor e vigência

1 - A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
e vigora até 31 de dezembro de 2021.

2 - A vigência do regime do processo extraordinário de viabilização de 
empresas previsto na presente lei pode ser prorrogada por decreto-lei.

Aprovada em 16 de outubro de 2020.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Promulgada em 18 de novembro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 24 de novembro de 2020.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.
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DECRETO-LEI N.º 398/98, 
DE 17 DE DEZEMBRO 1

Aprova a lei geral tributária que enuncia e define os princípios ge-
rais que regem o direito fiscal português e os poderes da administração 
tributária e garantias dos contribuintes

ARTIGO 1.º
Aprovação da lei geral tributária

É aprovada a lei geral tributária, em anexo ao presente diploma e 
que dele faz parte integrante.

[…]

LEI GERAL TRIBUTÁRIA

TÍTULO I
Da ordem tributária

CAPÍTULO I
Princípios gerais

ARTIGO 1.º
Âmbito de aplicação

1 - A presente lei regula as relações jurídico-tributárias, sem pre-
juízo do disposto no direito comunitário e noutras normas de direito 

1 - Excerto com disposições de interesse para o presente Guia
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internacional que vigorem directamente na ordem interna ou em 
legislação especial.

2 - Para efeitos da presente lei, consideram-se relações jurídico-
-tributárias as estabelecidas entre a administração tributária, agindo 
como tal, e as pessoas singulares e colectivas e outras entidades legal-
mente equiparadas a estas.

3 - Integram a administração tributária, para efeitos do número 
anterior, a Direcção-Geral dos Impostos, a Direcção-Geral das Alfân-
degas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, a Direcção-Geral de 
Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, as demais 
entidades públicas legalmente incumbidas da liquidação e cobrança 
dos tributos, o Ministro das Finanças ou outro membro do Governo 
competente, quando exerçam competências administrativas no domínio 
tributário, e os órgãos igualmente competentes dos Governos Regionais 
e autarquias locais.

ARTIGO 2.º
Legislação complementar

De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tribu-
tárias aplicam-se, sucessivamente:

a) A presente lei;
b) O Código de Processo Tributário e os demais códigos e leis tri-

butárias, incluindo a lei geral sobre infracções tributárias e o 
Estatuto dos Benefícios Fiscais;

c) O Código do Procedimento Administrativo e demais legislação 
administrativa;

d) O Código Civil e o Código de Processo Civil.

ARTIGO 3.º
Classificação dos tributos

1 - Os tributos podem ser:
a) Fiscais e parafiscais;
b) Estaduais, regionais e locais.
2 - Os tributos compreendem os impostos, incluindo os aduaneiros 

e especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei, designada-
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mente as taxas e demais contribuições financeiras a favor de entidades 
públicas.

3 - O regime geral das taxas e das contribuições financeiras referidas 
no número anterior consta de lei especial.

ARTIGO 4.º
Pressupostos dos tributos

1 - Os impostos assentam essencialmente na capacidade contri-
butiva, revelada, nos termos da lei, através do rendimento ou da sua 
utilização e do património.

2 - As taxas assentam na prestação concreta de um serviço públi-
co, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um 
obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

3 - As contribuições especiais que assentam na obtenção pelo sujeito 
passivo de benefícios ou aumentos de valor dos seus bens em resultado 
de obras públicas ou da criação ou ampliação de serviços públicos ou no 
especial desgaste de bens públicos ocasionados pelo exercício de uma 
actividade são consideradas impostos.

ARTIGO 5.º
Fins da tributação

1 - A tributação visa a satisfação das necessidades financeiras do 
Estado e de outras entidades públicas e promove a justiça social, a 
igualdade de oportunidades e as necessárias correcções das desigual-
dades na distribuição da riqueza e do rendimento.

2 - A tributação respeita os princípios da generalidade, da igualdade, 
da legalidade e da justiça material.

ARTIGO 6.º
Características da tributação e situação familiar

1 - A tributação directa tem em conta:
a) A necessidade de a pessoa singular e o agregado familiar a que 

pertença disporem de rendimentos e bens necessários a uma 
existência digna;
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b) A situação patrimonial, incluindo os legítimos encargos, do 
agregado familiar;

c) A doença, velhice ou outros casos de redução da capacidade 
contributiva do sujeito passivo.

2 - A tributação indirecta favorece os bens e consumos de primeira 
necessidade.

3 - A tributação respeita a família e reconhece a solidariedade e os 
encargos familiares, devendo orientar-se no sentido de que o conjunto 
dos rendimentos do agregado familiar não esteja sujeito a impostos 
superiores aos que resultariam da tributação autónoma das pessoas 
que o constituem.

ARTIGO 7.º
Objectivos e limites da tributação

1 - A tributação favorecerá o emprego, a formação do aforro e o 
investimento socialmente relevante.

2 - A tributação deverá ter em consideração a competitividade e 
internacionalização da economia portuguesa, no quadro de uma sã 
concorrência.

3 - A tributação não discrimina qualquer profissão ou actividade 
nem prejudica a prática de actos legítimos de carácter pessoal, sem 
prejuízo dos agravamentos ou benefícios excepcionais determinados 
por finalidades económicas, sociais, ambientais ou outras.

ARTIGO 8.º
Princípio da legalidade tributária

1 - Estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária a incidência, 
a taxa, os benefícios fiscais, as garantias dos contribuintes, a definição 
dos crimes fiscais e o regime geral das contra-ordenações fiscais.

2 - Estão ainda sujeitos ao princípio da legalidade tributária:
a) A liquidação e cobrança dos tributos, incluindo os prazos de 

prescrição e caducidade;
b) A regulamentação das figuras da substituição e responsabilidade 

tributárias;
c) A definição das obrigações acessórias;
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d) A definição das sanções fiscais sem natureza criminal;
e) As regras de procedimento e processo tributário.
[…]

TÍTULO II
Da relação jurídica tributária

CAPÍTULO I
Sujeitos da relação jurídica tributária

[…]

ARTIGO 18.º
Sujeitos

1 - O sujeito activo da relação tributária é a entidade de direito 
público titular do direito de exigir o cumprimento das obrigações tri-
butárias, quer directamente quer através de representante.

2 - Quando o sujeito activo da relação tributária não for o Estado, 
todos os documentos emitidos pela administração tributária mencio-
narão a denominação do sujeito activo.

3 - O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património 
ou a organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vin-
culado ao cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte 
directo, substituto ou responsável.

4 - Não é sujeito passivo quem:
a) Suporte o encargo do imposto por repercussão legal, sem prejuízo 

do direito de reclamação, recurso, impugnação ou de pedido de 
pronúncia arbitral nos termos das leis tributárias;

b) Deva prestar informações sobre assuntos tributários de terceiros, 
exibir documentos, emitir laudo em processo administrativo ou 
judicial ou permitir o acesso a imóveis ou locais de trabalho.

[…]

ARTIGO 20.º
Substituição tributária

1 - A substituição tributária verifica-se quando, por imposição da lei, 
a prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte.
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2 - A substituição tributária é efectivada através do mecanismo da 
retenção na fonte do imposto devido.

ARTIGO 21.º
Solidariedade passiva

1 - Salvo disposição da lei em contrário, quando os pressupostos do 
facto tributário se verifiquem em relação a mais de uma pessoa, todas 
são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária.

2 - No caso de liquidação de sociedades de responsabilidade ilimitada 
ou de outras entidades sujeitas ao mesmo regime de responsabilidade, 
os sócios ou membros são solidariamente responsáveis, com aquelas e 
entre si, pelos impostos em dívida.

ARTIGO 22.º
Responsabilidade tributária

1 - A responsabilidade tributária abrange, nos termos fixados na 
lei, a totalidade da dívida tributária, os juros e demais encargos legais.

2 - Para além dos sujeitos passivos originários, a responsabilidade 
tributária pode abranger solidária ou subsidiariamente outras pessoas.

3 - A responsabilidade do cônjuge do sujeito passivo é a que decorre 
da lei civil, sem prejuízo do disposto em lei especial.

4 - A responsabilidade tributária por dívidas de outrem é, salvo 
determinação em contrário, apenas subsidiária.

5 - As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão 
reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuí-
da nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a 
notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, 
incluindo a fundamentação nos termos legais.

ARTIGO 23.º
Responsabilidade tributária subsidiária

1 - A responsabilidade subsidiária efectiva-se por reversão do pro-
cesso de execução fiscal.
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2 - A reversão contra o responsável subsidiário depende da fundada 
insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos respon-
sáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão.

3 - Caso, no momento da reversão, não seja possível determinar a 
suficiência dos bens penhorados por não estar definido com precisão o 
montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução 
fiscal fica suspenso desde o termo do prazo de oposição até à completa 
excussão do património do executado, sem prejuízo da possibilidade de 
adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei.

4 - A reversão, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é pre-
cedida de audição do responsável subsidiário nos termos da presente 
lei e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a 
incluir na citação.

5 - O responsável subsidiário fica isento de custas e de juros de 
mora liquidados no processo de execução fiscal se, citado para cumprir 
a dívida constante do título executivo, efectuar o respectivo pagamento 
no prazo de oposição.

6 - O disposto no número anterior não prejudica a manutenção da 
obrigação do devedor principal ou do responsável solidário de pagarem 
os juros de mora e as custas, no caso de lhe virem a ser encontrados bens.

7 - O dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo é extensível 
às situações em que seja solicitada a avocação de processos referida no 
n.º 2 do artigo 181.º do CPPT, só se procedendo ao envio dos mesmos 
a tribunal após despacho do órgão da execução fiscal, sem prejuízo da 
adopção das medidas cautelares aplicáveis.

ARTIGO 24.º
Responsabilidade dos membros de corpos sociais e 

responsáveis técnicos

1 - Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que 
exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou 
gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsi-
diariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:

a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verifi-
cado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de 
pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, 
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em qualquer dos casos, tiver sido por culpa sua que o património 
da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou 
insuficiente para a sua satisfação;

b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entre-
ga tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando 
não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.

2 - A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos membros 
dos órgãos de fiscalização e revisores oficiais de contas nas pessoas 
colectivas em que os houver, desde que se demonstre que a violação 
dos deveres tributários destas resultou do incumprimento das suas 
funções de fiscalização.

3 - A responsabilidade prevista neste artigo aplica-se aos técnicos 
oficiais de contas desde que se demonstre a violação dos deveres de 
assunção de responsabilidade pela regularização técnica nas áreas 
contabilística e fiscal ou de assinatura de declarações fiscais, demons-
trações financeiras e seus anexos.

ARTIGO 25.º
Responsabilidade do titular de estabelecimento individual 

de responsabilidade limitada

1 - Pelas dívidas fiscais do estabelecimento individual de responsa-
bilidade limitada respondem apenas os bens a este afectos.

2 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, em caso de falência 
do estabelecimento individual de responsabilidade limitada por causa 
relacionada com a actividade do seu titular, responderão todos os seus 
bens, salvo se ele provar que o princípio da separação patrimonial foi 
devidamente observado na sua gestão.

ARTIGO 26.º
Responsabilidade dos liquidatários das sociedades

1 - Na liquidação de qualquer sociedade, devem os liquidatários 
começar por satisfazer as dívidas fiscais, sob pena de ficarem pessoal 
e solidariamente responsáveis pelas importâncias respectivas.

2 - A responsabilidade prevista no número anterior fica excluída 
em caso de dívidas da sociedade que gozem de preferência sobre os 
débitos fiscais.
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3 - Quando a liquidação ocorra em processo de falência, devem 
os liquidatários satisfazer os débitos fiscais em conformidade com a 
ordem prescrita na sentença de verificação e graduação dos créditos 
nele proferida.

ARTIGO 27.º
Responsabilidade de gestores de bens ou direitos 

de não residentes

1 - Os gestores de bens ou direitos de não residentes sem estabeleci-
mento estável em território português são solidariamente responsáveis 
em relação a estes e entre si por todas as contribuições e impostos do 
não residente relativos ao exercício do seu cargo.

2 - Para os efeitos do presente artigo, consideram-se gestores de bens 
ou direitos todas aquelas pessoas singulares ou colectivas que assumam 
ou sejam incumbidas, por qualquer meio, da direcção de negócios de 
entidade não residente em território português, agindo no interesse e 
por conta dessa entidade.

3 - (Revogado.)

ARTIGO 28.º
Responsabilidade em caso de substituição tributária

1 - Em caso de substituição tributária, a entidade obrigada à reten-
ção é responsável pelas importâncias retidas e não entregues nos cofres 
do Estado, ficando o substituído desonerado de qualquer responsabilida-
de no seu pagamento, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 - Quando a retenção tiver a natureza de pagamento por conta do 
imposto devido a final, cabe ao substituído a responsabilidade originária 
pelo imposto não retido e ao substituto a responsabilidade subsidiária, 
ficando este ainda sujeito aos juros compensatórios devidos desde o 
termo do prazo de entrega até ao termo do prazo para apresentação 
da declaração pelo responsável originário ou até à data da entrega do 
imposto retido, se anterior.

3 - Nos restantes casos, o substituído é apenas subsidiariamente 
responsável pelo pagamento da diferença entre as importâncias que 
deveriam ter sido deduzidas e as que efectivamente o foram.
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ARTIGO 29.º
Transmissão dos créditos e obrigações tributárias

1 - Os créditos tributários não são susceptíveis de cessão a terceiros, 
salvo nos casos previstos na lei.

2 - As obrigações tributárias originárias e subsidiárias transmitem-
-se, mesmo que não tenham sido ainda liquidadas, em caso de sucessão 
universal por morte, sem prejuízo do benefício do inventário.

3 - As obrigações tributárias não são susceptíveis de transmissão 
inter vivos, salvo nos casos previstos na lei.

4 - O disposto no n.º 1 não obsta a que o pagamento de um crédito 
resultante de atos de liquidação de imposto seja efetuado a pessoa 
diferente do sujeito passivo desde que este expressamente o autorize, 
mediante requerimento a efetuar à Autoridade Tributária e Aduanei-
ra, sem prejuízo dos mecanismos de cobrança ou de constituição de 
garantias previstos na lei.

CAPÍTULO II
Objecto da relação jurídica tributária

ARTIGO 30.º
Objecto da relação jurídica tributária

1 - Integram a relação jurídica tributária:
a) O crédito e a dívida tributários;
b) O direito a prestações acessórias de qualquer natureza e o cor-

respondente dever ou sujeição;
c) O direito à dedução, reembolso ou restituição do imposto;
d) O direito a juros compensatórios;
e) O direito a juros indemnizatórios.
2 - O crédito tributário é indisponível, só podendo fixar-se condições 

para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade 
e da legalidade tributária.

3 - O disposto no número anterior prevalece sobre qualquer legis-
lação especial.
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ARTIGO 31.º
Obrigações dos sujeitos passivos

1 - Constitui obrigação principal do sujeito passivo efectuar o paga-
mento da dívida tributária.

2 - São obrigações acessórias do sujeito passivo as que visam possibi-
litar o apuramento da obrigação de imposto, nomeadamente a apresen-
tação de declarações, a exibição de documentos fiscalmente relevantes, 
incluindo a contabilidade ou escrita, e a prestação de informações.

ARTIGO 32.º
Dever de boa prática tributária

Aos representantes de pessoas singulares e quaisquer pessoas que 
exerçam funções de administração em pessoas colectivas ou entes fis-
calmente equiparados incumbe, nessa qualidade, o cumprimento dos 
deveres tributários das entidades por si representadas.

[…]

ARTIGO 34.º
Retenções na fonte

As entregas pecuniárias efectuadas por dedução nos rendimentos 
pagos ou postos à disposição do titular pelo substituto tributário cons-
tituem retenção na fonte.

ARTIGO 35.º
Juros compensatórios

1 - São devidos juros compensatórios quando, por facto imputável 
ao sujeito passivo, for retardada a liquidação de parte ou da totalidade 
do imposto devido ou a entrega de imposto a pagar antecipadamente, 
ou retido ou a reter no âmbito da substituição tributária.

2 - São também devidos juros compensatórios quando o sujeito passi-
vo, por facto a si imputável, tenha recebido reembolso superior ao devido.

3 - Os juros compensatórios contam-se dia a dia desde o termo do 
prazo de apresentação da declaração, do termo do prazo de entrega do 
imposto a pagar antecipadamente ou retido ou a reter, até ao suprimento, 
correcção ou detecção da falta que motivou o retardamento da liquidação.
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4 - Para efeitos do número anterior, em caso de inspecção, a falta 
considera-se suprida ou corrigida a partir do auto de notícia.

5 - Se a causa dos juros compensatórios for o recebimento de reem-
bolso indevido, estes contam-se a partir deste até à data do suprimento 
ou correcção da falta que o motivou.

6 - Para efeitos do presente artigo, considera-se haver sempre 
retardamento da liquidação quando as declarações de imposto forem 
apresentadas fora dos prazos legais.

7 - Os juros compensatórios só são devidos pelo prazo máximo de 
180 dias no caso de erro do sujeito passivo evidenciado na declaração 
ou, em caso de falta apurada em acção de fiscalização, até aos 90 dias 
posteriores à sua conclusão.

8 - Os juros compensatórios integram-se na própria dívida do im-
posto, com a qual são conjuntamente liquidados.

9 - A liquidação deve sempre evidenciar claramente o montante 
principal da prestação e os juros compensatórios, explicando com clareza 
o respectivo cálculo e distinguindo-os de outras prestações devidas.

10 - A taxa dos juros compensatórios é equivalente à taxa dos juros 
legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil.

ARTIGO 35.º-A
Acerto de contas

O sujeito passivo classificado como micro ou pequena empresa, 
nos termos do artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 
de novembro, que, aquando do pagamento de obrigações tributárias, 
detenha créditos tributários vencidos e não pagos, pode usufruir do 
respetivo acerto de contas, devendo pagar apenas a diferença entre o 
valor a receber e a pagar.

CAPÍTULO III
Constituição e alteração da relação jurídica tributária

ARTIGO 36.º
Regras gerais

1 - A relação jurídica tributária constitui-se com o facto tributário.
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2 - Os elementos essenciais da relação jurídica tributária não podem 
ser alterados por vontade das partes.

3 - A administração tributária não pode conceder moratórias no 
pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente 
previstos na lei.

4 - A qualificação do negócio jurídico efectuada pelas partes, mesmo 
em documento autêntico, não vincula a administração tributária.

5 - A administração tributária pode subordinar a atribuição de be-
nefícios fiscais ou a aplicação de regimes fiscais de natureza especial, 
que não sejam de concessão inteiramente vinculada, ao cumprimento 
de condições por parte do sujeito passivo, inclusivamente, nos casos 
previstos na lei, por meio de contratos fiscais.

[…]

ARTIGO 38.º
Ineficácia de actos e negócios jurídicos

1 - A ineficácia dos negócios jurídicos não obsta à tributação, no 
momento em que esta deva legalmente ocorrer, caso já se tenham 
produzido os efeitos económicos pretendidos pelas partes.

2 - As construções ou séries de construções que, tendo sido realizadas 
com a finalidade principal ou uma das finalidades principais de obter 
uma vantagem fiscal que frustre o objeto ou a finalidade do direito fiscal 
aplicável, sejam realizadas com abuso das formas jurídicas ou não sejam 
consideradas genuínas, tendo em conta todos os factos e circunstâncias 
relevantes, são desconsideradas para efeitos tributários, efetuando-se a 
tributação de acordo com as normas aplicáveis aos negócios ou atos que 
correspondam à substância ou realidade económica e não se produzindo 
as vantagens fiscais pretendidas.

3 - Para efeitos do número anterior considera-se que:
a) Uma construção ou série de construções não é genuína na medida 

em que não seja realizada por razões económicas válidas que 
reflitam a substância económica;

b) Uma construção pode ser constituída por mais do que uma etapa 
ou parte.

4 - Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 2, nos casos em que da 
construção ou série de construções tenha resultado a não aplicação de 
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retenção na fonte com caráter definitivo, ou uma redução do montante 
do imposto retido a título definitivo, considera-se que a correspondente 
vantagem fiscal se produz na esfera do beneficiário do rendimento, 
tendo em conta os negócios ou atos que correspondam à substância ou 
realidade económica.

5 - Sem prejuízo do número anterior, quando o substituto tenha ou 
devesse ter conhecimento daquela construção ou série de construções, 
devem aplicar-se as regras gerais de responsabilidade em caso de 
substituição tributária.

6 - Em caso de aplicação do disposto no n.º 2, os juros compensató-
rios que sejam devidos, nos termos do artigo 35.º, são majorados em 
15 pontos percentuais, sem prejuízo do disposto no Regime Geral das 
Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2011, de 5 de junho, na 
sua redação atual.

ARTIGO 39.º
Simulação dos negócios jurídicos

1 - Em caso de simulação de negócio jurídico, a tributação recai 
sobre o negócio jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado.

2 - (Revogado.)

CAPÍTULO IV
Extinção da relação jurídica tributária

SECÇÃO I
Pagamento da prestação tributária

ARTIGO 40.º
Pagamento e outras formas de extinção das prestações 

tributárias

1 - As prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por 
cheque, débito em conta, transferência conta a conta e vale postal ou por 
outros meios utilizados pelos serviços dos correios ou pelas instituições 
de crédito que a lei expressamente autorize.
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2 - A dação em cumprimento e a compensação são admitidas nos 
casos expressamente previstos na lei.

3 - Os contribuintes ou terceiros que efectuem o pagamento devem 
indicar os tributos e períodos de tributação a que se referem.

4 - Em caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o paga-
mento é sucessivamente imputado pela seguinte ordem a:

a) Juros moratórios;
b) Outros encargos legais;
c) Dívida tributária, incluindo juros compensatórios;
d) Coimas.

ARTIGO 41.º
Pagamento por terceiro

1 - O pagamento das dívidas tributárias pode ser realizado pelo 
devedor ou por terceiro.

2 - O terceiro que proceda ao pagamento das dívidas tributárias após 
o termo do prazo do pagamento voluntário fica sub-rogado nos direitos 
da administração tributária, desde que tenha previamente requerido 
a declaração de sub-rogação e obtido autorização do devedor ou prove 
interesse legítimo.

ARTIGO 42.º
Pagamento em prestações

1 - O devedor que não possa cumprir integralmente e de uma só 
vez a dívida tributária pode requerer o pagamento em prestações, nos 
termos que a lei fixar.

2 - O disposto no número anterior não se aplica às dívidas de recursos 
próprios comunitários e, nos termos da lei, às quantias retidas na fonte 
ou legalmente repercutidas a terceiros ou ainda quando o pagamento 
do imposto seja condição da entrega ou transmissão dos bens.

ARTIGO 43.º
Pagamento indevido da prestação tributária

1 - São devidos juros indemnizatórios quando se determine, em 
reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável 
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aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante 
superior ao legalmente devido.

2 - Considera-se também haver erro imputável aos serviços nos casos 
em que, apesar de a liquidação ser efectuada com base na declaração 
do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as orientações 
genéricas da administração tributária, devidamente publicadas.

3 - São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes cir-
cunstâncias:

a) Quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa 
dos tributos;

b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da admi-
nistração tributária, a partir do 30.º dia posterior à decisão, sem 
que tenha sido processada a nota de crédito;

c) Quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte 
se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se o atraso 
não for imputável à administração tributária.

d) Em caso de decisão judicial transitada em julgado que declare ou 
julgue a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislati-
va ou regulamentar em que se fundou a liquidação da prestação 
tributária e que determine a respetiva devolução.

4 - A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros com-
pensatórios.

5 - No período que decorre entre a data do termo do prazo de execu-
ção espontânea de decisão judicial transitada em julgado e a data da 
emissão da nota de crédito, relativamente ao imposto que deveria ter 
sido restituído por decisão judicial transitada em julgado, são devidos 
juros de mora a uma taxa equivalente ao dobro da taxa dos juros de 
mora definida na lei geral para as dívidas ao Estado e outras entidades 
públicas.

ARTIGO 44.º
Falta de pagamento da prestação tributária

1 - São devidos juros de mora quando o sujeito passivo não pague o 
imposto devido no prazo legal.

2 - Os juros de mora aplicáveis às dívidas tributárias são devidos 
até à data do pagamento da dívida.
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3 - A taxa de juros de mora é a definida na lei geral para as dívidas ao 
Estado e outras entidades públicas, excepto no período que decorre entre 
a data do termo do prazo de execução espontânea de decisão judicial 
transitada em julgado e a data do pagamento da dívida relativamente 
ao imposto que deveria ter sido pago por decisão judicial transitada em 
julgado, em que será aplicada uma taxa equivalente ao dobro daquela.

4 - No caso de a dívida ser paga no prazo de 30 dias contados da data 
da citação, os juros de mora são contados até à data da emissão desta.

SECÇÃO II
Caducidade do direito de liquidação

ARTIGO 45.º
Caducidade do direito à liquidação

1 - O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for 
validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando 
a lei não fixar outro.

2 - No caso de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo o 
prazo de caducidade referido no número anterior é de três anos.

3 - Em caso de ter sido efetuada qualquer dedução ou crédito de 
imposto, o prazo de caducidade é o do exercício desse direito.

4 - O prazo de caducidade conta-se, nos impostos periódicos, a partir 
do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos 
de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, 
excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o 
rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte 
a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início 
do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a 
exigibilidade do imposto ou o facto tributário.

5 - Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente 
aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 
1 é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, 
acrescido de um ano.

6 - Para efeitos de contagem do prazo referido no n.º 1, as notificações 
sob registo consideram-se validamente efectuadas no 3.º dia posterior ao 
do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.
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7 - O prazo referido no n.º 1 é de 12 anos sempre que o direito à 
liquidação respeite a factos tributários conexos com:

a) País, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente 
mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Mi-
nistro das Finanças, que devendo ser declarados à administração 
tributária o não sejam; ou

b) Contas de depósito ou de títulos abertas em instituições financei-
ras não residentes em Estados membros da União Europeia, ou 
em sucursais localizadas fora da União Europeia de instituições 
financeiras residentes, cuja existência e identificação não seja 
mencionada pelos sujeitos passivos do IRS na correspondente 
declaração de rendimentos do ano em que ocorram os factos 
tributários.

ARTIGO 46.º
Suspensão do prazo de caducidade

1 - O prazo de caducidade suspende-se com a notificação ao contri-
buinte, nos termos legais, da ordem de serviço ou despacho no início da 
ação de inspeção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando-se 
o prazo desde o seu início, caso a duração da inspeção externa tenha 
ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação, acrescido do 
período em que esteja suspenso o prazo para a conclusão do procedi-
mento de inspeção.

2 - O prazo de caducidade suspende-se ainda:
a) Em caso de litígio judicial de cuja resolução dependa a liquidação 

do tributo, desde o seu início até ao trânsito em julgado da decisão;
b) Em caso de benefícios fiscais de natureza contratual, desde o 

início até à resolução do contrato ou durante o decurso do prazo 
dos benefícios;

c) Em caso de benefícios fiscais de natureza condicionada, desde 
a apresentação da declaração até ao termo do prazo legal do 
cumprimento da condição;

d) Em caso de o direito à liquidação resultar de reclamação ou 
impugnação, a partir da sua apresentação até à decisão.

e) Com a apresentação do pedido de revisão da matéria colectável, 
até à notificação da respectiva decisão.
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3 - Em caso de aplicação de sanções da perda de benefícios fiscais de 
qualquer natureza, o prazo de caducidade suspende-se desde o início 
do respectivo procedimento criminal, fiscal ou contra-ordenacional até 
ao trânsito em julgado da decisão final.

ARTIGO 47.º
Fiscalização tributária a solicitação do sujeito passivo

1 - Em caso de fiscalização tributária por solicitação do sujeito 
passivo, nos termos de lei especial e sem prejuízo das disposições des-
ta, não podem ser praticados posteriormente à notificação das suas 
conclusões ao contribuinte novos actos tributários de liquidação com 
fundamento em factos ocorridos no período compreendido na referida 
acção e incluídos no seu objecto.

2 - A fiscalização referida no número anterior poderá, com auto-
rização expressa do sujeito passivo, ser requerida por terceiro que 
demonstre nela ter igualmente interesse legítimo.

SECÇÃO III
Prescrição da prestação tributária

ARTIGO 48.º
Prescrição

1 - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei espe-
cial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir 
do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos 
de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, 
excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o 
rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte 
a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início 
do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a 
exigibilidade do imposto ou o facto tributário.

2 - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aprovei-
tam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou 
subsidiários.

3 - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal 
não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste, 
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em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior 
ao da liquidação.

4 - No caso de dívidas tributárias em que o respectivo direito à li-
quidação esteja abrangido pelo disposto no n.º 7 do artigo 45.º, o prazo 
referido no n.º 1 é alargado para 15 anos.

ARTIGO 49.º
Interrupção e suspensão da prescrição

1 - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação 
e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a 
prescrição.

2 - (Revogado.)
3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem 

lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar.
4 - O prazo de prescrição legal suspende-se:

a) Em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizados;
b) Enquanto não houver decisão definitiva ou transitada em julga-

do, que ponha termo ao processo, nos casos de reclamação, im-
pugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida;

c) Desde a instauração até ao trânsito em julgado da ação de im-
pugnação pauliana intentada pelo Ministério Público.

d) Durante o período de impedimento legal à realização da venda 
de imóvel afeto a habitação própria e permanente.

5 - O prazo de prescrição legal suspende-se, ainda, desde a instaura-
ção de inquérito criminal até ao arquivamento ou trânsito em julgado 
da sentença.

CAPÍTULO V
Garantia da prestação tributária

ARTIGO 50.º
Garantia dos créditos tributários

1 - O património do devedor constitui a garantia geral dos créditos 
tributários.
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2 - Para garantia dos créditos tributários, a administração tributária 
dispõe ainda:

a) Dos privilégios creditórios previstos no Código Civil ou nas leis 
tributárias;

b) Do direito de constituição, nos termos da lei, de penhor ou hi-
poteca legal, quando essas garantias se revelem necessárias à 
cobrança efectiva da dívida ou quando o imposto incida sobre a 
propriedade dos bens;

c) Do direito de retenção de quaisquer mercadorias sujeitas à acção 
fiscal de que o sujeito passivo seja proprietário, nos termos que 
a lei fixar.

3 - A eficácia dos direitos referidos na alínea b) do número anterior 
depende do registo.

[…]
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DL N.º 433/99, DE 26 DE OUTUBRO 1

Aprova o Código de Procedimento e de Processo Tributário

ARTIGO 1.º
Aprovação

É aprovado o Código de Procedimento e de Processo Tributário, que 
faz parte integrante do presente decreto-lei.

[…]

CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO 
TRIBUTÁRIO

TÍTULO I
Disposições gerais

CAPÍTULO I
Âmbito e direito subsidiário

ARTIGO 1.º
Âmbito

O presente Código aplica-se, sem prejuízo do disposto no direito 
comunitário, noutras normas de direito internacional que vigorem 
diretamente na ordem interna, na lei geral tributária ou em legislação 
especial, incluindo as normas que regulam a liquidação e cobrança dos 
tributos parafiscais:

1 - Excerto com disposições de interesse para o presente Guia
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a) Ao procedimento tributário;
b) Ao processo judicial tributário;
c) À cobrança coerciva das dívidas exigíveis em processo de execução 

fiscal;
d) Aos recursos jurisdicionais.
[…]

CAPÍTULO VII
Da cobrança

SECÇÃO I
Disposições gerais

ARTIGO 78.º
Modalidades da cobrança

A cobrança das dívidas tributárias pode ocorrer sob as seguintes 
modalidades:

a) Pagamento voluntário;
b) Cobrança coerciva.
[…]

SECÇÃO III
Do pagamento voluntário

[…]

ARTIGO 87.º
Dação em pagamento antes da execução fiscal

1 - A dação em pagamento antes da instauração do processo de 
execução fiscal só é admissível no âmbito de processo conducente à 
celebração de acordo de recuperação de créditos do Estado.

2 - O requerimento da dação em pagamento pode ser apresentado 
a partir do início do prazo do pagamento voluntário e é dirigido ao mi-
nistro ou órgão executivo de que dependa a administração tributária, 
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que decidirá, ouvidos os serviços competentes, designadamente sobre o 
montante da dívida e acrescido e os encargos que incidam sobre os bens.

3 - A aceitação da dação, em caso de dívidas a diferentes adminis-
trações tributárias, poderá ser efectuada por despacho conjunto dos 
ministros competentes e órgãos executivos, que deverá discriminar o 
montante aplicado no pagamento das dívidas existentes, sem prejuízo 
do direito de o contribuinte solicitar a revisão dos critérios utilizados.

4 - À dação em pagamento efectuada nos termos do presente artigo 
aplicam-se os requisitos materiais ou processuais da dação em paga-
mento na execução fiscal, com as necessárias adaptações.

5 - Salvo se já tiver sido instaurado processo de execução fiscal em 
que se efectua por auto no processo, a dação em pagamento efectua-se 
por auto no procedimento previsto no presente artigo.

6 - O pedido de dação em pagamento não suspende a cobrança da 
obrigação tributária.

7 - As despesas de avaliação entram em regra de custas do pro-
cedimento de dação em pagamento, salvo se já tiver sido instaurado 
processo de execução fiscal, caso em que serão consideradas custas 
deste processo.

ARTIGO 88.º
Extracção das certidões de dívida

1 - Findo o prazo de pagamento voluntário estabelecido nas leis 
tributárias, será extraída pelos serviços competentes certidão de dívida 
com base nos elementos que tiverem ao seu dispor.

2 - As certidões de dívida serão assinadas e autenticadas e conterão, 
sempre que possível e sem prejuízo do disposto no presente Código, os 
seguintes elementos:

a) Identificação do devedor, incluindo o número fiscal de contri-
buinte;

b) Descrição sucinta, situações e artigos matriciais dos prédios que 
originaram as colectas;

c) Estabelecimento, local e objecto da actividade tributada;
d) Número dos processos;
e) Proveniência da dívida e seu montante;
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f) Número do processo de liquidação do tributo sobre a transmis-
são, identificação do transmitente, número e data do termo da 
declaração prestada para a liquidação;

g) Rendimentos que serviram de base à liquidação, com indicação 
das fontes, nos termos das alíneas b) e c);

h) Nomes e moradas dos administradores ou gerentes da empresa 
ou sociedade executada;

i) Nomes e moradas das entidades garantes da dívida e tipo e 
montante da garantia prestada;

j) Nomes e moradas de outras pessoas solidária ou subsidiaria-
mente responsáveis;

k) Quaisquer outras indicações úteis para o eficaz seguimento da 
execução.

3 - A assinatura das certidões de dívida poderá ser efectuada por 
chancela ou outro meio de reprodução devidamente autorizado por 
quem as emitir, podendo a autenticação ser efectuada por aposição do 
selo branco ou, mediante prévia autorização do membro do Governo 
competente, por qualquer outra forma idónea de identificação da assi-
natura e do serviço emitente.

4 - As certidões de dívida podem ser emitidas por via electrónica, 
sendo autenticadas pela assinatura electrónica avançada da entidade 
emitente, nos termos do Sistema de Certificação Electrónica do Estado 
- Infra-Estrutura de Chaves Públicas.

5 - As certidões de dívida servem de base à instauração do processo 
de execução fiscal.

6 - A extracção das certidões de dívidas poderá ser cometida, pelo 
órgão dirigente da administração tributária, aos serviços que dispo-
nham dos elementos necessários para essa actividade.

ARTIGO 89.º
Compensação de dívidas de tributos por iniciativa 

da administração tributária

1 - Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficio-
sa, reclamação ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são 
aplicados na compensação das suas dívidas cobradas pela administração 
tributária, excepto nos casos seguintes:
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a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, 
recurso hierárquico, impugnação judicial, recurso judicial ou 
oposição à execução;

b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referi-
dos na alínea anterior ou estar a dívida a ser paga em prestações, 
desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos 
do artigo 169.º

2 - Quando a importância do crédito for insuficiente para o paga-
mento da totalidade das dívidas e acrescido, o crédito é aplicado suces-
sivamente no pagamento dos juros de mora, de outros encargos legais 
e do capital da dívida, aplicando-se o disposto no n.º 3 do artigo 262.º

3 - A compensação efectua-se pela seguinte ordem de preferência:
a) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos 

periódicos, relativas ao mesmo período de tributação;
b) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos 

periódicos, respeitantes a diferentes períodos de tributação;
c) Com dívidas provenientes de tributos retidos na fonte ou legal-

mente repercutidos a terceiros e não entregues;
d) Com dívidas provenientes de outros tributos, com excepção dos 

que constituam recursos próprios comunitários, que apenas serão 
compensados entre si.

4 - Se o crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das 
dívidas, dentro da mesma hierarquia de preferência, esta efectua-se 
segundo a seguinte ordem:

a) Com as dívidas mais antigas;
b) Dentro das dívidas com igual antiguidade, com as de maior valor;
c) Em igualdade de circunstâncias, com qualquer das dívidas.
5 - A compensação é efectuada através da emissão de título de crédito 

destinado a ser aplicado no pagamento da dívida exequenda e acrescido.
6 - Verificando-se a compensação referida nos números anteriores, 

os acréscimos legais serão devidos até à data da compensação ou, se 
anterior, até à data limite que seria de observar no reembolso do crédito 
se o atraso não for imputável ao contribuinte.

7 - O ministro ou órgão executivo de que dependa a administração 
tributária pode proceder à regulamentação do disposto no presente 
artigo que se mostre necessária.
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ARTIGO 90.º
Compensação com créditos tributários por iniciativa 

do contribuinte

1 - A compensação com créditos tributários pode ser efectuada a pe-
dido do contribuinte quando, nos termos e condições do artigo anterior, 
a administração tributária esteja impedida de a fazer.

2 - A compensação com créditos tributários de que seja titular qual-
quer outra pessoa singular ou colectiva pode igualmente ser efectuada, 
nas mesmas condições do número anterior, desde que o devedor os 
ofereça e o credor expressamente aceite.

3 - A compensação referida nos números anteriores é requerida ao 
dirigente máximo da administração tributária, devendo, no caso do 
número anterior, o devedor apresentar com o requerimento prova do 
consentimento do credor.

4 - A compensação com créditos sobre o Estado de natureza não 
tributária de que o contribuinte seja titular pode igualmente ser 
efectuada em processo de execução fiscal se a dívida correspondente a 
esses créditos for certa, líquida e exigível e tiver cabimento orçamental.

5 - (Revogado pelo Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril).
6 - (Revogado pelo Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril).

ARTIGO 90.º-A
Compensação com créditos não tributários por iniciativa 

do contribuinte

1 - A compensação com créditos de qualquer natureza sobre a admi-
nistração directa do Estado de que o contribuinte seja titular pode ser 
efectuada quando se verifiquem as seguintes condições cumulativas:

a) A dívida tributária esteja em fase de cobrança coerciva;
b) As dívidas da administração directa do Estado que o contribuinte 

indique para compensação sejam certas, líquidas e exigíveis.
2 - A compensação a que se refere o número anterior é requerida pelo 

executado ao dirigente máximo da administração tributária, devendo 
ser feita prova da existência e da origem do crédito, do seu valor e do 
prazo de vencimento.

3 - A administração tributária, no prazo de 10 dias, solicita à enti-
dade da administração directa do Estado devedora o reconhecimento 
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e a validação do carácter certo, líquido e exigível do crédito indicado 
pelo executado para compensação.

4 - A entidade devedora, em prazo igual ao do número anterior, 
pronuncia-se sobre o carácter certo, líquido e exigível do crédito, indi-
cando o seu valor e data de vencimento, de forma a permitir o proces-
samento da compensação.

5 - O órgão da execução fiscal promove a aplicação do crédito refe-
rido no número anterior no processo de execução fiscal, nos termos dos 
artigos 261.º e 262.º, consoante o caso.

6 - Verificando-se a compensação referida no presente artigo, os 
acréscimos legais são devidos até ao mês seguinte ao da data da apre-
sentação do requerimento a que se refere o n.º 2.

7 - As condições e procedimentos de aplicação do disposto no presente 
artigo podem ser regulamentados por portaria do membro de Governo 
responsável pela área das finanças.

[…]

CAPÍTULO II
Do processo

SECÇÃO I
Disposições gerais

[…]

ARTIGO 180.º
Efeito do processo de recuperação da empresa e de falência 

na execução fiscal

1 - Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa ou declarada falência, serão sustados os pro-
cessos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos os que 
de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após 
a sua instauração.

2 - O tribunal judicial competente avocará os processos de execução 
fiscal pendentes, os quais serão apensados ao processo de recuperação 
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ou ao processo de falência, onde o Ministério Público reclamará o paga-
mento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não estiver 
constituído mandatário especial.

3 - Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal 
judicial, serão contados, fazendo-se neles o cálculo dos juros de mora 
devidos.

4 - Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no 
prazo de 8 dias, quando cesse o processo de recuperação ou logo que 
finde o de falência.

5 - Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a 
adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal pros-
segue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, 
sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo 
de recuperação, bem como sem prejuízo da prescrição.

6 - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após 
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de 
recuperação da empresa, que seguirão os termos normais até à extinção 
da execução.

ARTIGO 181.º
Deveres tributários do administrador judicial da insolvência

1 - (Revogado.)
2 - No prazo de 10 dias, a contar da notificação da sentença que 

tiver declarado a insolvência ou da citação que lhe tenha sido feita em 
processo de execução fiscal, o administrador da insolvência requer, 
sob pena de incorrer em responsabilidade subsidiária, a avocação dos 
processos em que o insolvente seja executado ou responsável e que se 
encontrem pendentes nos órgãos da execução fiscal do seu domicílio, 
e daqueles onde tenha bens ou exerça comércio ou indústria, a fim de 
serem apensados ao processo de insolvência.

ARTIGO 182.º
Impossibilidade da declaração de falência

1 - Em processo de execução fiscal não pode ser declarada a falência 
ou insolvência do executado.
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2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior e da prossecução 
da execução fiscal contra os responsáveis solidários ou subsidiários, 
quando os houver, o órgão da execução fiscal, em caso de concluir pela 
inexistência ou fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor 
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, comunicará o facto 
ao representante do Ministério Público competente para que apresente 
o pedido da declaração da falência no tribunal competente, sem prejuízo 
da possibilidade de apresentação do pedido por mandatário especial.

ARTIGO 183.º
Garantia. Local da prestação. Levantamento

1 - Se houver lugar a qualquer forma de garantia, esta é prestada 
junto do órgão da execução fiscal onde pender o processo respetivo, nos 
termos estabelecidos no presente Código.

2 - A garantia poderá ser levantada oficiosamente ou a requerimen-
to de quem a haja prestado, logo que no processo que a determinou 
tenha transitado em julgado decisão favorável ao garantido ou haja 
pagamento da dívida.

3 - O levantamento pode ser total ou parcial consoante o conteúdo 
da decisão ou o pagamento efectuado.

4 - Para o levantamento da garantia não é exigida prova de quitação 
com a Fazenda Pública.

5 - Se o levantamento for requerido pelos sucessores de quem tenha 
prestado a caução, deverão estes provar essa qualidade e que se encon-
tra pago ou assegurado o imposto devido pela transmissão da quantia 
ou valores a levantar.

ARTIGO 183.º-A
Caducidade da garantia em caso de reclamação graciosa

1 - A garantia prestada para suspender o processo de execução fiscal 
caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de um 
ano a contar da data da sua interposição.

2 - O regime do número anterior não se aplica se o atraso na decisão 
resultar de motivo imputável ao reclamante.
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3 - A verificação da caducidade cabe ao órgão com competência para 
decidir a reclamação, mediante requerimento do interessado, devendo 
a decisão ser proferida no prazo de 30 dias.

4 - Não sendo a decisão proferida no prazo previsto no n.º 3, consi-
dera-se o requerimento tacitamente deferido.

5 - Em caso de deferimento expresso ou tácito, o órgão da execução 
fiscal deverá promover, no prazo de cinco dias, o cancelamento da 
garantia.

ARTIGO 183.º-B
Caducidade da garantia por decisão em 1.ª instância

1 - A garantia prestada para suspender o processo de execução fiscal 
caduca se na ação de impugnação judicial ou de oposição o garantido 
obtiver decisão integralmente favorável em 1.ª instância.

2 - O cancelamento da garantia cabe ao órgão de execução fiscal, 
oficiosamente, no prazo de 30 dias após a notificação da decisão a que 
se refere o número anterior.

SECÇÃO III
Garantias especiais

ARTIGO 195.º
Constituição de hipoteca legal ou penhor

1 - Quando o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, 
o órgão da execução fiscal pode constituir hipoteca legal ou penhor.

2 - A hipoteca legal é constituída com o pedido de registo à conser-
vatória competente, que é efectuado por via electrónica, sempre que 
possível.

3 - (Revogado).
4 - Para efeitos do n.º 2, os funcionários do órgão da execução fis-

cal gozam de prioridade de atendimento na conservatória em termos 
idênticos aos dos advogados ou solicitadores.

5 - O penhor constitui-se por via electrónica ou por auto e é notificado 
ao devedor nos termos previstos para a citação.



Parte III – Legislação 635

SECÇÃO IV
Do pagamento em prestações

ARTIGO 196.º
Pagamento em prestações e outras medidas

1 - As dívidas exigíveis em processo executivo podem ser pagas em 
prestações mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, até à 
marcação da venda, ao órgão da execução fiscal.

2 - O disposto no número anterior não é aplicável às dívidas de 
recursos próprios comunitários e às dívidas resultantes da falta de 
entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na fonte 
ou legalmente repercutido a terceiros, salvo em caso de falecimento do 
executado.

3 - É excepcionalmente admitida a possibilidade de pagamento em 
prestações das dívidas referidas no número anterior, sem prejuízo da 
responsabilidade contra-ordenacional ou criminal que ao caso couber, 
quando:

a) O pagamento em prestações se inclua em plano de recuperação 
no âmbito de processo de insolvência ou de processo especial 
de revitalização, ou em acordo sujeito ao regime extrajudicial 
de recuperação de empresas em execução ou em negociação, e 
decorra do plano ou do acordo, consoante o caso, a imprescindi-
bilidade da medida, podendo neste caso haver lugar a dispensa 
da obrigação de substituição dos administradores ou gerentes, 
se tal for tido como adequado pela entidade competente para 
autorizar o plano; ou

b) Se demonstre a dificuldade financeira excecional e previsíveis 
consequências económicas gravosas, não podendo o número das 
prestações mensais exceder 24 e o valor de qualquer delas ser 
inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização.

4 - O pagamento em prestações pode ser autorizado desde que se 
verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode solver 
a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações em caso 
algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade 
de conta no momento da autorização.
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5 - Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira 
e previsíveis consequências económicas para os devedores, poderá 
ser alargado o número de prestações mensais até 5 anos, se a dívida 
exequenda exceder 500 unidades de conta no momento da autorização, 
não podendo então nenhuma delas ser inferior a 10 unidades da conta.

6 - Quando, para efeitos de plano de recuperação a aprovar no 
âmbito de processo de insolvência ou de processo especial de revitaliza-
ção, ou de acordo a sujeitar ao regime extrajudicial de recuperação de 
empresas do qual a administração tributária seja parte, se demonstre 
a indispensabilidade da medida, e ainda quando os riscos inerentes 
à recuperação dos créditos o tornem recomendável, a administração 
tributária pode estabelecer que o regime prestacional seja alargado até 
ao limite máximo de 150 prestações, com a observância das condições 
previstas na parte final do número anterior.

7 - Quando o executado esteja a cumprir plano de recuperação apro-
vado no âmbito de processo de insolvência ou de processo especial de 
revitalização, ou acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação 
de empresas, e demonstre a indispensabilidade de acordar um plano 
prestacional relativo a dívida exigível em processo executivo não incluí-
da no plano ou acordo em execução, mas respeitante a facto tributário 
anterior à data de aprovação do plano ou de celebração do acordo, e 
ainda quando os riscos inerentes à recuperação dos créditos o tornem 
recomendável, a administração tributária pode estabelecer que o regime 
prestacional seja alargado, até ao limite máximo de 150 prestações, com 
a observância das condições previstas na parte final do n.º 5.

8 - A importância a dividir em prestações não compreende os juros 
de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida exequenda 
incluída em cada prestação e até integral pagamento, os quais serão 
incluídos na guia passada pelo funcionário para pagamento conjunta-
mente com a prestação.

9 - Podem beneficiar do regime previsto neste artigo os terceiros 
que assumam a dívida, ainda que o seu pagamento em prestações se 
encontre autorizado, desde que obtenham autorização do devedor ou 
provem interesse legítimo e prestem, em qualquer circunstância, ga-
rantias através dos meios previstos no n.º 1 do artigo 199.º

10 - A assunção da dívida nos termos do número anterior não exonera 
o antigo devedor, respondendo este solidariamente com o novo devedor, 



Parte III – Legislação 637

e, em caso de incumprimento, o processo de execução fiscal prosseguirá 
os seus termos contra o novo devedor.

11 - O despacho de aceitação de assunção de dívida e das garantias 
apresentadas pelo novo devedor para suspensão da execução fiscal pode 
determinar a extinção das garantias constituídas e ou apresentadas 
pelo antigo devedor.

12 - O novo devedor ficará sub-rogado nos direitos referidos no n.º 
1 do artigo 92.º após a regularização da dívida, nos termos e condições 
previstos no presente artigo.

13 - O disposto neste artigo não poderá aplicar-se a nenhum caso 
de pagamento por sub-rogação.

ARTIGO 197.º
Entidade competente para autorizar as prestações

1 - A competência para autorização de pagamento em prestações é 
do órgão da execução fiscal.

2 – (Revogado.)

ARTIGO 198.º
Requisitos do pedido

1 - No requerimento para pagamento em prestações o executado 
indicará a forma como se propõe efectuar o pagamento e os fundamen-
tos da proposta.

2 - Após recepção e instrução dos pedidos com todas as informações 
de que se disponha, estes são imediatamente apreciados pelo órgão 
da execução fiscal ou, sendo caso disso, imediatamente remetidos 
após recepção para sancionamento superior, devendo o pagamento da 
primeira prestação ser efectuado no mês seguinte àquele em que for 
notificado o despacho.

3 - Caso o pedido de pagamento em prestações obedeça a todos os 
pressupostos legais, deve o mesmo ser objecto de imediata autoriza-
ção pelo órgão considerado competente nos termos do artigo anterior, 
notificando-se o requerente desse facto e de que, caso pretenda a 
suspensão da execução e a regularização da sua situação tributária, 
deve ser constituída ou prestada garantia idónea nos termos do artigo 
seguinte ou, em alternativa, obter a autorização para a sua dispensa.
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4 - Caso se apure que o pedido de pagamento em prestações não 
obedece aos pressupostos legais de que depende a sua autorização, o 
mesmo será indeferido de imediato, com notificação ao requerente dos 
fundamentos do mesmo indeferimento.

5 - É dispensada a prestação de garantia para dívidas em execução 
fiscal de valor inferior a (euro) 5000 para pessoas singulares, ou (euro) 
10 000 para pessoas coletivas.

ARTIGO 199.º
Garantias

1 - Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá 
o executado oferecer garantia idónea, a qual consistirá em garantia 
bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de as-
segurar os créditos do exequente.

2 - A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, 
ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da admi-
nistração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária, aplicando-se o 
disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

3 - Se o executado considerar existirem os pressupostos da isenção 
da prestação de garantia, deverá invocá-los e prová-los na petição.

4 - Vale como garantia, para os efeitos do n.º 1, a penhora já feita 
sobre os bens necessários para assegurar o pagamento da dívida exe-
quenda e acrescido ou a efectuar em bens nomeados para o efeito pelo 
executado no prazo referido no n.º 7.

5 - No caso de a garantia apresentada se tornar insuficiente, a mes-
ma deve ser reforçada nos termos das normas previstas neste artigo.

6 - A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de 
mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à 
data do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas 
na totalidade, acrescida de 25 /prct. da soma daqueles valores, exceto 
no caso dos planos prestacionais onde a garantia é prestada pelo valor 
da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo do 
plano de pagamento concedido e custas na totalidade, sem prejuízo do 
disposto no n.º 13 do artigo 169.º

7 - As garantias referidas no n.º 1 serão constituídas para cobrir 
todo o período de tempo que foi concedido para efectuar o pagamento, 
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acrescido de três meses, e serão apresentadas no prazo de 15 dias a 
contar da notificação que autorizar as prestações, salvo no caso de 
garantia que pela sua natureza justifique a ampliação do prazo até 30 
dias, prorrogáveis por mais 30, em caso de circunstâncias excepcionais.

8 - A falta de prestação de garantia idónea dentro do prazo referido 
no número anterior, ou a inexistência de autorização para dispensa da 
mesma, no mesmo prazo, origina a prossecução dos termos normais do 
processo de execução, nomeadamente para penhora dos bens ou direitos 
considerados suficientes, nos termos e para os efeitos do n.º 4.

9 - É competente para apreciar as garantias a prestar nos termos 
do presente artigo a entidade competente para autorizar o pagamento 
em prestações.

10 - Em caso de diminuição significativa do valor dos bens que 
constituem a garantia, o órgão da execução fiscal ordena ao executado 
que a reforce ou preste nova garantia idónea no prazo de 15 dias, com 
a cominação prevista no n.º 8 deste artigo.

11 - A garantia poderá ser reduzida, oficiosamente ou a requerimento 
dos contribuintes, à medida que os pagamentos forem efectuados e se 
tornar manifesta a desproporção entre o montante daquela e a dívida 
restante.

12 - As garantias bancárias, caução e seguros-caução previstas nes-
te artigo são constituídas a favor da administração tributária por via 
electrónica, nos termos a definir por portaria do Ministro das Finanças.

13 - Os pagamentos em prestações ao abrigo de plano de recuperação 
no âmbito de processo de insolvência ou de processo especial de revita-
lização ou em acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de 
empresas em execução ou em negociação que decorra do plano ou do 
acordo não dependem da prestação de quaisquer garantias adicionais.

14 - As garantias constituídas à data de autorização dos pagamentos 
em prestações referidos no número anterior mantêm-se até ao limite 
máximo da quantia exequenda, sendo reduzidas anualmente no dobro 
do montante efetivamente pago em prestações ao abrigo daqueles 
planos de pagamentos, desde que não se verifique, consoante os casos, 
a existência de novas dívidas fiscais em cobrança coerciva cuja execu-
ção não esteja legalmente suspensa ou cujos prazos de reclamação ou 
impugnação estejam a decorrer.
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15 - Os n.ºs 13 e 14 são correspondentemente aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, aos planos de pagamentos em prestações 
aprovados ao abrigo do n.º 7 do artigo 196.º

ARTIGO 199.º-A
Avaliação da garantia

1 - Na avaliação da garantia, com exceção de garantia bancária, cau-
ção e seguro-caução, deve atender-se ao valor dos bens ou do património 
apurado nos termos dos artigos 13.º a 17.º do Código do Imposto do Selo.

2 - Sendo o garante uma sociedade, o valor do seu património 
corresponde ao valor da totalidade dos títulos representativos do seu 
capital social determinado nos termos do artigo 15.º do Código do Im-
posto do Selo.

3 - Sendo o garante uma pessoa singular, deve atender-se ao patri-
mónio desonerado e aos rendimentos suscetíveis de gerar meios para 
cumprir a obrigação.

4 - O valor determinado nos termos dos números anteriores deve 
ser deduzido dos seguintes montantes, quando aplicável e sempre que 
afete a capacidade da garantia:

a) Garantias concedidas e outras obrigações extrapatrimoniais 
assumidas;

b) Passivos contingentes;
c) Partes de capital do executado, detidas, direta ou indiretamente, 

na respetiva proporção;
d) Quaisquer créditos sobre o executado.

ARTIGO 200.º
Consequências da falta de pagamento

1 - A falta de pagamento sucessivo de três prestações, ou de seis 
interpoladas, importa o vencimento das seguintes se, no prazo de 30 
dias a contar da notificação para o efeito, o executado não proceder ao 
pagamento das prestações incumpridas, prosseguindo o processo de 
execução fiscal os seus termos.

2 - A entidade que tiver prestado a garantia será citada para, no 
prazo de 30 dias, efectuar o pagamento da dívida ainda existente e 
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acrescido até ao montante da garantia prestada, sob pena de ser exe-
cutada no processo.

3 - No processo far-se-ão constar os bens que foram dados em ga-
rantia.

4 - Nos casos de dispensa de garantia, nos termos do n.º 5 do artigo 
198.º, a falta de pagamento de uma prestação importa o vencimento 
imediato das seguintes, prosseguindo o processo de execução fiscal os 
seus termos.

SECÇÃO V
Da dação em pagamento

ARTIGO 201.º
Dação em pagamento, requisitos

1 - Nos processos de execução fiscal o executado ou terceiro podem, 
no prazo de oposição, requerer ao ministro ou órgão executivo de quem 
dependa a administração tributária legalmente competente para a 
liquidação e cobrança da dívida a extinção da dívida exequenda e 
acrescido, com a dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, nas 
condições seguintes:

a) Descrição pormenorizada dos bens dados em pagamento;
b) Os bens dados em pagamento não terem valor superior à dívida 

exequenda e acrescido, salvo os casos de se demonstrar a possi-
bilidade de imediata utilização dos referidos bens para fins de 
interesse público ou social, ou de a dação se efectuar no âmbito 
do processo conducente à celebração de acordo de recuperação 
de créditos do Estado.

2 - Apresentado o requerimento, o órgão da execução fiscal enviará 
ao dirigente máximo do serviço, no prazo de 10 dias, cópia do reque-
rimento, bem como o resumo do processo e dos encargos que incidam 
sobre os bens, com conhecimento, no mesmo prazo, ao imediato superior 
hierárquico, quando exista.

3 - Recebido o processo, o dirigente máximo do serviço poderá 
remetê-lo para despacho do ministro competente, com fundamento no 
desinteresse da dação, ou solicitar a avaliação dos bens oferecidos em 
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pagamento, através de uma comissão cuja constituição será promovida 
pelo órgão de execução fiscal, que presidirá, e dois louvados por ele 
designados que serão, no caso de bens imóveis, peritos avaliadores das 
listas regionais e, no caso de bens móveis, pessoas com especialização 
técnica adequada, devendo a comissão efectuar a avaliação no prazo 
máximo de 30 dias após ser determinada a sua realização.

4 - Em situações de especial complexidade técnica, o dirigente má-
ximo do serviço solicitará a avaliação dos bens, conforme os casos, à 
Direcção-Geral do Património do Estado, à Direcção-Geral do Tesouro 
e ao Instituto de Gestão do Crédito Público ou a entidade especializada 
designada por despacho do Ministro das Finanças.

5 - A avaliação é efectuada pelo valor de mercado dos bens, tendo 
em conta a maior ou menor possibilidade da sua realização.

6 - As despesas efectuadas com as avaliações referidas nos n.ºs 3 e 
4 entram em regra de custas do processo de execução fiscal, devendo 
o devedor efectuar o respectivo preparo no prazo de 5 dias a contar da 
data da notificação, sob pena de não prosseguimento do pedido.

7 - Reunidos os elementos referidos nos números anteriores, o pro-
cesso será remetido para despacho ao ministro ou ao órgão executivo 
competente, que poderá, antes de decidir, determinar a junção de outros 
elementos no prazo de 10 dias, sob pena de o pedido não ter seguimento, 
salvo se o atraso não for imputável ao contribuinte.

8 - O despacho que autorizar a dação em pagamento definirá os 
termos de entrega dos bens oferecidos, podendo seleccionar, entre os 
propostos, os bens a entregar em cumprimento da dívida exequenda 
e acrescido.

9 - Em caso de aceitação da dação em pagamento de bens de valor 
superior à dívida exequenda e acrescido, o despacho que a autoriza 
constitui, a favor do devedor, um crédito no montante desse excesso, a 
utilizar em futuros pagamentos de impostos ou outras prestações tri-
butárias, na aquisição de bens ou de serviços no prazo de 5 anos ou no 
pagamento de rendas, desde que as receitas correspondentes estejam 
sob a administração do ministério ou órgão executivo por onde corra 
o processo de dação.

10 - O crédito previsto no número anterior é intransmissível e 
impenhorável e a sua utilização depende da prévia comunicação, no 
prazo de 30 dias, à entidade a quem deva ser efectuado o pagamento.
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11 - Em caso de cessação de actividade, o devedor pode requerer 
à administração tributária, nos 60 dias posteriores, o pagamento em 
numerário do montante referido no n.º 9, que só lhe será concedido 
se fizer prova da inexistência de dívidas tributárias àquela entidade.

12 - A dação em pagamento operar-se-á através de auto lavrado 
no processo.

13 - Na dação em pagamento de bens imóveis lavrar-se-á um auto 
por cada prédio.

14 - O auto referido nos números anteriores valerá, para todos os 
efeitos, como título de transmissão.

15 - O executado poderá desistir da dação em pagamento até 5 
dias após a notificação do despacho ministerial, mediante o integral 
pagamento da totalidade da dívida exequenda e acrescido, incluindo as 
custas das avaliações a que se referem os n.ºs 3 e 5 do presente artigo.

16 - Autorizada a dação em pagamento, seguir-se-ão, na parte aplicá-
vel, as regras previstas nas alíneas c) e d) do artigo 255.º deste Código.

17 - O terceiro a que se refere o n.º 1 só ficará sub-rogado nos direitos 
da Fazenda Pública nos termos e condições definidos nos artigos 91.º 
e 92.º do presente Código.

18 - As despesas de avaliação, que compreendem os salários e abo-
nos de transporte dos membros da comissão constituída por promoção 
do órgão de execução fiscal, serão fixadas por portaria do Ministro das 
Finanças.

ARTIGO 202.º
Bens dados em pagamento

1 - No despacho que autorizar a dação, pode o ministro ou órgão 
executivo competente determinar a venda, por proposta em carta fe-
chada, dos bens dados em pagamento, em prazo a fixar.

2 - Em caso de urgência na venda dos bens, designadamente pelo 
seu risco de desvalorização, ou de estes serem de valor reduzido, ou 
quando seja essa a solução mais adequada à continuidade da utilização 
produtiva dos bens, pode o ministro ou órgão executivo competente 
determinar que a venda seja efectuada por negociação particular.

3 - Pode também o ministro ou órgão executivo competente autorizar 
os serviços sob a sua dependência a locarem ou a onerarem, nos termos 
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previstos na lei, os bens dados em pagamento ou a com eles realizarem 
capital ou outras prestações sociais.

4 - Os direitos emergentes da locação ou da oneração referidas no 
n.º 3 só podem ser penhorados em processo de execução fiscal.
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DECRETO-LEI N.º 42/2001 
DE 9 DE FEVEREIRO

Cria as secções de processo executivo do sistema 
de solidariedade e segurança social, define as regras especiais 

daquele processo e adequa a organização e a competência 
dos tribunais administrativos e tributários

Nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, ficou 
o Governo autorizado a legislar no sentido da criação, no âmbito do 
sistema de solidariedade e segurança social, de secções de processos 
competentes para a execução de dívidas à segurança social, competindo-
-lhe igualmente, e em simultâneo, adequar a organização e competência 
dos tribunais administrativos e fiscais àquela nova realidade. 

No seguimento da aprovação de uma nova Lei de Bases da Solidarie-
dade e Segurança Social, e no momento em que o processo de reforma 
institucional deste sistema se encontra já numa fase final de imple-
mentação, importa dar mais um passo decisivo no sentido do reforço 
da eficácia operacional do aparelho administrativo da segurança social 
através da concretização da autorização legislativa acima mencionada. 

Mediante a criação de secções de execução autónomas, devida-
mente integradas no sistema, confere-se maior celeridade ao processo 
de cobrança coerciva na medida em que se agilizam os mecanismos e 
procedimentos tendentes à sua efectivação. 

Os objectivos a prosseguir pelas secções de processos não põem em 
causa a experiência entretanto adquirida e, nesta 1.ª fase, o quadro 
legislativo de fundo deverá manter-se o existente para o procedimento 
e o processo tributários. 

Reafirma-se este princípio em várias disposições do presente di-
ploma, que mais não pretendem que aplicar o disposto no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário ao sistema de solidariedade e 
segurança social. 
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Desse modo se dará continuidade ao trabalho já realizado, deixando 
para mais tarde e depois de algum tempo de prática a alteração do 
quadro legislativo em vigor. 

Da mesma forma se estabelece o regime jurídico especial que 
consagra a autonomia da execução das contribuições e das dívidas à 
segurança social, sem prejuízo quer da possível coligação da segurança 
social com a Fazenda Pública como exequentes, quer da apensação dos 
respectivos processos de execução. Fica já traçado o regime jurídico 
especial do processo de execução das dívidas à segurança social. 

Às delegações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança So-
cial, enquanto órgãos próprios do sistema, é atribuída a competência 
para a instauração e instrução dos processos de execução de dívidas 
ao sistema de solidariedade e segurança social. 

Este novo processo de execução entronca com o processo judicial de 
execução fiscal já instituído. Daí que a autorização legislativa preveja 
também a adequação da organização e da competência dos tribunais 
administrativos e tributários para o caso de se entender que aquelas 
são alteradas. 

Com o presente diploma visam-se dois objectivos primaciais: por um 
lado, aproveitar a experiência e as sinergias que a prática com a admi-
nistração fiscal sempre proporciona e, por outro, ganhar autonomia que 
facilite uma maior celeridade e eficiência na cobrança das dívidas à segu-
rança social e, desse modo, combater a evasão e a fraude contributivas. 

Assim, no uso da autorização legislativa concedida pelas alíneas 
a) e b) do artigo 38.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, 
para valer como lei geral da República, o seguinte: 

ARTIGO 1.º
Objecto

O presente diploma cria as secções de processo executivo do sistema 
de solidariedade e segurança social, define as regras especiais daquele 
processo e adequa a organização e a competência dos tribunais admi-
nistrativos e tributários. 
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ARTIGO 2.º
Âmbito de aplicação

1 - O presente diploma aplica-se ao processo de execução de dívidas 
à segurança social. 

2 - Para efeitos do presente diploma, consideram-se dívidas à se-
gurança social todas as dívidas contraídas perante as instituições do 
sistema de solidariedade e segurança social pelas pessoas singulares 
e colectivas e outras entidades a estas legalmente equiparadas, de-
signadamente as relativas a contribuições sociais, taxas, incluindo os 
adicionais, juros, reembolsos, reposições e restituições de prestações, 
subsídios e financiamentos de qualquer natureza, coimas e outras 
sanções pecuniárias relativas a contra-ordenações, custas e outros 
encargos legais. 

ARTIGO 3.º
Competência para a instauração e instrução do processo

1 - É competente para a instauração e instrução do processo de 
execução de dívidas à segurança social a delegação do Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social do distrito da sede ou da área 
de residência do devedor. 

2 - Para efeitos do número anterior, as instituições de solidariedade 
e segurança social remetem as certidões de dívida à delegação do Ins-
tituto de Gestão Financeira da Segurança Social competente. 

ARTIGO 4.º
Órgãos de execução

Consideram-se, para efeitos do presente diploma, órgãos de execução 
as secções de processos das delegações do Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social. 

ARTIGO 5.º
Competência dos tribunais administrativos e tributários

1 - Compete ao tribunal tributário de 1.ª instância da área onde corre 
a execução decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo 
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quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, 
a graduação e a verificação de créditos e as reclamações dos actos 
materialmente administrativos praticados pelos órgãos de execução. 

2 - Das decisões dos tribunais de 1.ª instância cabe recurso nos 
termos da lei. 

ARTIGO 6.º
Legislação aplicável

Ao processo de execução das dívidas à segurança social aplica-se, 
em tudo o que não estiver regulado no presente diploma, a legislação 
específica da segurança social, a Lei Geral Tributária e o Código de 
Procedimento e de Processo Tributário. 

ARTIGO 7.º
Títulos executivos

1 - São títulos executivos as certidões de dívida emitidas, nos termos 
legais, pelas instituições de solidariedade e segurança social. 

2 - As certidões referidas no número anterior devem indicar o órgão 
de execução ou a instituição que as tiverem extraído, com a assinatura 
devidamente autenticada, data em que foram passadas, nome e domi-
cílio do devedor, proveniência da dívida e indicação, por extenso, do 
seu montante, da data a partir da qual são devidos juros de mora e da 
importância sobre que incidem, com discriminação dos valores retidos 
na fonte, se for o caso. 

3 - Carece de força executiva, devendo ser devolvido à entidade que 
o tiver extraído ou remetido, o título a que falte algum dos requisitos 
obrigatórios. 

4 - Ao título executivo deve ser junto o extracto da conta corrente, 
quando for caso disso. 

ARTIGO 8.º
Personalidade e capacidade judiciárias

Têm personalidade e capacidade judiciárias para o processo de 
execução de dívidas à segurança social as instituições do sistema de 
solidariedade e segurança social, as pessoas singulares e colectivas e 
outras entidades a estas legalmente equiparadas. 
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ARTIGO 9.º
Legitimidade para reclamação de créditos

A legitimidade para reclamar os créditos da segurança social em 
processo executivo a correr nos tribunais comuns pertence ao Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social, através das respectivas 
delegações. 

ARTIGO 10.º
Coligação de exequentes

1 - As instituições do sistema de solidariedade e segurança social 
podem coligar-se, em processo de execução, às instituições do sistema 
fiscal. 

2 - A coligação é decidida pelos membros do Governo competentes, 
com faculdade de delegação. 

3 - O processo de execução é instaurado e instruído pelo maior credor.

ARTIGO 11.º
Apensação de execuções

É permitida a apensação de execuções nos termos do disposto no 
artigo anterior. 

ARTIGO 12.º
Patrocínio judiciário

Nos tribunais comuns e nos tributários, as instituições do sistema 
de solidariedade e segurança social são representadas por mandatário 
judicial, nomeado pela delegação competente do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social. 

ARTIGO 13.º
Pagamento em prestações

1 - A competência para autorização de pagamento em prestações das 
dívidas em processo de execução é do Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social. 
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2 - Quando o valor da dívida exequenda for inferior a 500 unidades 
de conta, essa competência é da delegação do Instituto de Gestão Fi-
nanceira da Segurança Social. 

ARTIGO 14.º
Caução

Caso não se encontre já constituída caução com o pedido de paga-
mento em prestações, nos termos do artigo anterior, deve o executado 
prestá-la através de garantia idónea, a qual consiste em fiança ou 
garantia bancária, seguro-caução ou qualquer outra que assegure os 
créditos do exequente. 

ARTIGO 15.º
Sigilo

No caso de transmissão de bens imóveis, devidamente comprovada, 
o interessado pode ser informado da existência de privilégio creditório 
da segurança social. 

ARTIGO 16.º
Registo das execuções

O registo dos processos de execução é efectuado através de verbetes 
informáticos e de acordo com os procedimentos a definir pelo Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social. 

ARTIGO 17.º
Processos pendentes

Os processos de execução fiscal por dívidas que a segurança social 
tenha participado aos órgãos do Ministério das Finanças antes da entra-
da em vigor do presente diploma continuam a correr por esses órgãos. 

ARTIGO 18.º
Normas de execução

1 - A legislação complementar ao estatuído no presente diploma 
consta de decreto-lei. 
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2 - A definição dos procedimentos que se revelem necessários à 
aplicação do presente diploma é aprovada por despacho do membro do 
Governo competente na matéria. 

ARTIGO 19.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 180 dias depois do dia seguinte 
ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de Dezembro de 
2000. - António Manuel de Oliveira Guterres - Joaquim Augusto Nunes 
Pina Moura - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues - António Luís 
Santos Costa. 

Promulgado em 26 de Janeiro de 2001.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 1 de Fevereiro de 2001.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.
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LEI N.º 110/2009, DE 16 DE SETEMBRO1

Aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social

ARTIGO 1.º
Objecto

É aprovado o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previ-
dencial de Segurança Social, adiante designado Código, que se publica 
em anexo à presente lei e que dela faz parte integrante.

CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA 
PREVIDENCIAL DE SEGURANÇA SOCIAL

PARTE I
Disposições gerais e comuns

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Âmbito de aplicação

O presente Código regula os regimes abrangidos pelo sistema previ-
dencial aplicáveis aos trabalhadores por conta de outrem ou em situação 
legalmente equiparada para efeitos de segurança social, aos traba-
lhadores independentes, bem como o regime de inscrição facultativa.

1 - Excerto com disposições de interesse para o presente Guia
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ARTIGO 2.º
Objecto

O presente Código define o âmbito pessoal, o âmbito material, a 
relação jurídica de vinculação e a relação jurídica contributiva dos 
regimes a que se refere o artigo anterior, regulando igualmente o res-
pectivo quadro sancionatório.

[…]

CAPÍTULO II
Disposições comuns

ARTIGO 6.º
Relação jurídica de vinculação

1 - A relação jurídica de vinculação é a ligação estabelecida entre as 
pessoas singulares ou colectivas e o sistema previdencial de segurança 
social.

2 - A vinculação ao sistema previdencial de segurança social efectiva-
-se através da inscrição na instituição de segurança social competente.

3 - A inscrição pressupõe a identificação do interessado no sistema 
de segurança social através de um número de identificação na segu-
rança social (NISS).

ARTIGO 7.º
Objecto da relação jurídica de vinculação

A relação jurídica de vinculação tem por objecto a determinação 
dos titulares do direito à protecção social do sistema previdencial da 
segurança social, bem como dos sujeitos das obrigações.

ARTIGO 8.º
Inscrição

1 - A inscrição é o acto administrativo pelo qual se efectiva a vincu-
lação ao sistema previdencial da segurança social.

2 - A inscrição confere:
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a) A qualidade de beneficiário às pessoas singulares que preenchem 
as condições de enquadramento no âmbito pessoal de um dos 
regimes abrangidos pelo sistema previdencial;

b) A qualidade de contribuinte às pessoas singulares ou colectivas 
que sejam entidades empregadoras.

3 - A inscrição dos beneficiários é obrigatória e vitalícia permane-
cendo independentemente dos regimes em cujo âmbito o indivíduo se 
enquadre.

4 - A inscrição das entidades empregadoras é obrigatória, única e 
definitiva.

ARTIGO 9.º
Enquadramento

1 - O enquadramento é o acto administrativo pelo qual a instituição 
de segurança social competente reconhece, numa situação de facto, 
a existência dos requisitos materiais legalmente definidos para ser 
abrangido por um regime de segurança social.

2 - Sempre que ocorra em relação à mesma pessoa mais de um 
enquadramento estes são efectuados por referência ao mesmo NISS.

ARTIGO 10.º
Relação jurídica contributiva

1 - A relação jurídica contributiva consubstancia-se no vínculo de 
natureza obrigacional que liga ao sistema previdencial:

a) Os trabalhadores e as respectivas entidades empregadoras;
b) Os trabalhadores independentes e quando aplicável as pessoas 

colectivas e as pessoas singulares com actividade empresarial 
que com eles contratam;

c) Os beneficiários do regime de seguro social voluntário.
2 - A relação jurídica contributiva mantém-se mesmo nos casos 

em que normas especiais determinem a dispensa temporária, total ou 
parcial, ou a redução do pagamento de contribuições.
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ARTIGO 11.º
Objecto da obrigação contributiva

1 - A obrigação contributiva tem por objecto o pagamento regular de 
contribuições e de quotizações por parte das pessoas singulares e colec-
tivas que se relacionam com o sistema previdencial de segurança social.

2 - As contribuições são da responsabilidade das entidades empre-
gadoras, dos trabalhadores independentes, das entidades contratantes 
e dos beneficiários do seguro social voluntário, consoante os casos, e 
as quotizações são da responsabilidade dos trabalhadores, nos termos 
previstos no presente Código.

3 - As contribuições e quotizações destinam-se ao financiamento 
do sistema previdencial que tem por base uma relação sinalagmática 
directa entre a obrigação legal de contribuir e o direito às prestações.

ARTIGO 12.º
Conceito de contribuições e quotizações

As contribuições e as quotizações são prestações pecuniárias desti-
nadas à efectivação do direito à segurança social.

[…]

PARTE III
Incumprimento da obrigação contributiva

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 185.º
Dívida à segurança social

Consideram-se dívidas à segurança social, para efeitos do presente 
Código, todas as dívidas contraídas perante as instituições do sistema 
de segurança social pelas pessoas singulares, pelas pessoas colectivas 
e outras entidades a estas legalmente equiparadas, designadamente as 
relativas às contribuições, quotizações, taxas, incluindo as adicionais, 
os juros, as coimas e outras sanções pecuniárias relativas a contra-
-ordenações, custos e outros encargos legais.
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ARTIGO 186.º
Regularização da dívida à segurança social

1 - A dívida à segurança social é regularizada através do seu paga-
mento voluntário, nos termos previsto no presente Código, no âmbito 
da execução cível ou no âmbito da execução fiscal.

2 - O disposto na presente parte é aplicável à regularização da dí-
vida à segurança social, sem prejuízo das regras aplicáveis no âmbito 
da execução fiscal.

3 - As dívidas à segurança social de qualquer natureza podem não 
ser objeto de participação para execução nas secções de processo da 
segurança social quando o seu valor acumulado não atinja os limites 
estabelecidos anualmente por despacho do membro do Governo res-
ponsável pela área da segurança social.

ARTIGO 187.º
Prescrição da obrigação de pagamento à segurança social

1 - A obrigação do pagamento das contribuições e das quotizações, 
respectivos juros de mora e outros valores devidos à segurança social, no 
âmbito da relação jurídico-contributiva, prescreve no prazo de cinco anos 
a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida.

2 - O prazo de prescrição interrompe-se pela ocorrência de qualquer 
diligência administrativa realizada, da qual tenha sido dado conheci-
mento ao responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à 
cobrança da dívida e pela apresentação de requerimento de procedi-
mento extrajudicial de conciliação.

3 - O prazo de prescrição suspende-se nos termos previstos no pre-
sente Código e na lei geral.

CAPÍTULO II
Causas de extinção da dívida

ARTIGO 188.º
Causas de extinção da dívida

A dívida à segurança social extingue-se nos termos previstos no 
presente Código, sem prejuízo das regras aplicáveis ao processo de 
execução fiscal:
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a) Pelo respectivo pagamento;
b) Pela dação em pagamento;
c) Por compensação de créditos;
d) Por retenção de valores por entidades públicas;
e) Por conversão em participações sociais;
f) Pela alienação de créditos.

ARTIGO 189.º
Pagamento em prestações

1 - O diferimento do pagamento da dívida à segurança social, in-
cluindo os créditos por juros de mora vencidos e vincendos, assume a 
forma de pagamento em prestações.

2 - O prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período 
de pagamento em prestações.

ARTIGO 190.º
Situações excepcionais para a regularização da dívida

1 - A autorização do pagamento prestacional de dívida à segurança 
social, a isenção ou redução dos respetivos juros vencidos e vincendos, 
só é permitida nos termos do presente artigo, sem prejuízo do disposto 
no artigo seguinte e das regras aplicáveis ao processo de execução fiscal.

2 - As condições excepcionais previstas no número anterior só po-
dem ser autorizadas quando, cumulativamente, sejam requeridas pelo 
contribuinte, sejam indispensáveis para a viabilidade económica deste 
e desde que o contribuinte se encontre numa das seguintes situações:

a) Processo de insolvência, de recuperação ou de revitalização;
b) Procedimento extrajudicial de conciliação;
c) Contratos de consolidação financeira e ou de reestruturação 

empresarial, conforme se encontram definidos no Decreto-Lei 
n.º 81/98, de 2 de Abril;

d) Contratos de aquisição, total ou parcial, do capital social de uma 
empresa por parte de quadros técnicos, ou por trabalhadores, 
que tenham por finalidade a sua revitalização e modernização.
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3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o incumprimento do 
pagamento das contribuições mensais desde a data de entrada do reque-
rimento constitui indício da inviabilidade económica do contribuinte.

4 - Pode ainda ser autorizado o pagamento em prestações por pes-
soas singulares, desde que se verifique que estas, pela sua situação 
económica, não podem solver a dívida de uma só vez.

5 - As instituições de segurança social competentes podem exigir 
complementarmente ao contribuinte, e a expensas deste, a realização 
de auditorias, estudos e avaliações por entidades que considere idó-
neas, sempre que tal se revele necessário para a análise da proposta 
de regularização.

6 - Sem prejuízo das competências próprias das instituições de segu-
rança social nas Regiões Autónomas, a autorização a que se refere o n.º 
1 do presente artigo é concedida por deliberação do conselho directivo do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.)

7 - Sem prejuízo do previsto no número anterior, o Instituto da 
Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), no âmbito da sua atribuição de 
assegurar o cumprimento das obrigações contributivas, pode celebrar 
acordos de regularização voluntária de dívida, nos termos definidos em 
decreto-lei, nos seguintes casos:

a) Quando a dívida se reporte a períodos limitados e não se encontre 
participada para efeitos de execução fiscal;

b) Nas situações de apuramento de contribuição de liquidação 
anual, quando o contribuinte, pela sua situação económica, não 
tenha capacidade de efetuar o pagamento de uma só vez.

ARTIGO 191.º
Condição especial da autorização

As condições de regularização da dívida à segurança social não po-
dem ser menos favoráveis do que o acordado para os restantes credores.

ARTIGO 192.º
Condições de vigência do acordo prestacional

Constituem condições de vigência do acordo prestacional, o cum-
primento tempestivo das prestações autorizadas e das contribuições 
mensais vencidas no seu decurso.
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ARTIGO 193.º
Efeitos do incumprimento do acordo prestacional

1 - O incumprimento das condições previstas no artigo anterior 
determina a resolução do acordo prestacional pela instituição de segu-
rança social competente.

2 - A resolução do acordo prestacional tem efeitos retroactivos 
e determina a perda do direito de todos os benefícios concedidos ao 
contribuinte no seu âmbito, nomeadamente quanto à redução ou ao 
perdão de juros.

3 - Nas situações de resolução do acordo prestacional, o montante 
pago a título de prestações é imputado à dívida contributiva mais an-
tiga de capital e juros.

ARTIGO 194.º
Suspensão de instância

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 885.º do Código do Processo 
Civil, a decisão de autorização do pagamento da dívida em prestações 
e a decisão de resolução do respectivo acordo determinam, respecti-
vamente, a suspensão e o prosseguimento da instância de processo 
executivo pendente.

2 - A instituição de segurança social competente comunica oficio-
samente ao órgão de execução ou ao tribunal, ou a ambos, consoante 
o caso, a autorização do pagamento prestacional da dívida, o seu cum-
primento integral bem como a resolução do acordo quando esta ocorra.

ARTIGO 195.º
Comissão de credores

1 - A segurança social só pode ser nomeada para a presidência da 
comissão de credores quando for junto aos autos deliberação do conselho 
directivo do IGFSS, I. P., que autorize o exercício da função e indique o 
representante, sem prejuízo das competências próprias das instituições 
de segurança social nas Regiões Autónomas.

2 - A segurança social não é responsável por quaisquer encargos 
com as funções do administrador da insolvência.
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ARTIGO 196.º
Dação em pagamento

1 - A segurança social pode aceitar em pagamento a dação de bens 
móveis ou imóveis, por parte do contribuinte, para a extinção total ou 
parcial de dívida vencida.

2 - Os bens móveis ou imóveis, objecto de dação em pagamento, são 
avaliados pelo IGFSS, I. P., pela instituição competente nas Regiões Au-
tónomas ou por quem estes determinarem, a expensas do contribuinte.

3 - Só podem ser aceites bens avaliados por valor superior ao da 
dívida no caso de se demonstrar a possibilidade da sua imediata utili-
zação para fins de interesse público, ou no caso de a dação se efectuar 
no âmbito de uma das situações previstas no n.º 2 do artigo 190.º

4 - Em caso de aceitação da dação em pagamento de bens de valor 
superior à dívida, o despacho que a autoriza constitui, a favor do con-
tribuinte, um crédito no montante desse excesso, a utilizar em futuros 
pagamentos de contribuições, quotizações ou no pagamento de rendas.

5 - O contribuinte pode renunciar ao crédito que resulte do facto de 
ao bem dado em dação ter sido atribuído um valor superior ao valor da 
dívida à segurança social.

6 - Os bens móveis e imóveis adquiridos por dação integram o patri-
mónio do IGFSS, I. P., devendo ser transferidos para a sua titularidade, 
sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança 
social nas Regiões Autónomas.

7 - A dação em pagamento carece de autorização do membro do 
Governo responsável pela área da segurança social.

8 - A competência atribuída nos termos do número anterior é sus-
ceptível de delegação por decisão do órgão que a detém, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

ARTIGO 197.º
Compensação de créditos

1 - Sempre que no âmbito do Sistema Previdencial de Segurança 
Social, sem prejuízo do disposto em legislação específica, um contri-
buinte seja simultaneamente credor e devedor, este pode requerer à 
entidade de segurança social competente a compensação de créditos.
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2 - A compensação referida no número anterior pode ser efectuada 
oficiosamente.

ARTIGO 198.º
Retenções

1 - O Estado, as outras pessoas coletivas de direito público e as en-
tidades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos só podem 
conceder algum subsídio ou proceder a pagamentos superiores a 3000 
(euro), líquido de IVA, a contribuintes da segurança social, mediante 
a apresentação de declaração comprovativa da situação contributiva 
destes perante a segurança social.

2 - A declaração prevista no número anterior é dispensada sempre 
que o contribuinte preste consentimento à entidade pagadora para 
consultar a sua situação contributiva perante a segurança social, no 
sítio da segurança social directa, nos termos legalmente estatuídos.

3 - No caso de resultar da declaração ou da consulta, referidas no 
número anterior, a existência de dívida à segurança social, é retido o 
montante em débito, nunca podendo a retenção total exceder o limite 
de 25 % do valor do pagamento a efectuar.

4 - O disposto nos n.ºs 1 e 3 aplica-se igualmente a financiamentos 
a médio e longo prazos, excepto para aquisição de habitação própria e 
permanente, superiores a (euro) 50 000, concedidos por instituições públi-
cas, particulares e cooperativas com capacidade de concessão de crédito.

5 - As retenções operadas nos termos do presente artigo exoneram 
o contribuinte do pagamento das respectivas importâncias.

6 - O incumprimento do disposto no n.º 4 por entidades não públicas 
determina a obrigação de pagar ao IGFSS, I. P., o valor que não foi 
retido, acrescido dos respectivos juros legais, ficando por esta obrigação 
solidariamente responsáveis os administradores, gerentes, gestores 
ou equivalentes da entidade faltosa, sem prejuízo das competências 
próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

ARTIGO 199.º
Participações sociais

1 - A dívida à segurança social pode ser transformada em capital 
social do contribuinte, quando haja acordo do IGFSS, I. P., e autoriza-
ção do membro do Governo responsável pela área da segurança social.
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2 - A transformação em capital social só pode ser autorizada depois 
de realizada uma avaliação ou auditoria por uma entidade que seja 
considerada idónea pelo IGFSS, I. P., sem prejuízo das competências 
próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

3 - As participações podem ser alienadas a todo o tempo pela enti-
dade de segurança social competente, mediante prévia autorização do 
membro do Governo referido no n.º 1 do presente artigo.

ARTIGO 200.º
Alienação de créditos

1 - A segurança social pode, excepcionalmente, alienar os créditos 
de que seja titular correspondentes a dívidas de contribuições, quoti-
zações e juros.

2 - A alienação pode ser efectuada pelo valor nominal ou pelo valor 
de mercado dos créditos.

3 - A alienação de créditos pelo valor de mercado segue um dos 
procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos.

4 - A alienação prevista no presente artigo não pode fazer-se a favor:
a) Do contribuinte devedor;
b) Dos membros dos órgãos sociais do contribuinte devedor, quando 

respeite ao período de exercício do seu cargo;
c) De entidades com interesse patrimonial equiparável.

CAPÍTULO III
Transmissão da dívida

ARTIGO 201.º
Assunção da dívida

1 - A assunção por terceiro de dívida à segurança social pode ser 
autorizada por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da segurança social, podendo ser delegada nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

2 - À assunção de dívida à segurança social é aplicável o disposto 
nos artigos 595.º e seguintes do Código Civil.
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ARTIGO 202.º
Transmissão de dívida e sub-rogação

1 - Nas situações em que a segurança social autorize o pagamento 
da dívida por terceiro pode sub-rogá-lo nos seus direitos.

2 - A sub-rogação carece de autorização do membro do Governo 
responsável pela área da segurança social, podendo ser delegada nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO IV
Garantias

ARTIGO 203.º
Garantias gerais e especiais

As dívidas à segurança social podem ser garantidas através de 
qualquer garantia idónea, geral ou especial, nos termos dos artigos 
601.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 204.º
Privilégio mobiliário

1 - Os créditos da segurança social por contribuições, quotizações 
e respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral, 
graduando-se nos termos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º 
do Código Civil.

2 - Este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de 
constituição anterior.

ARTIGO 205.º
Privilégio imobiliário

Os créditos da segurança social por contribuições, quotizações e 
respectivos juros de mora gozam de privilégio imobiliário sobre os bens 
imóveis existentes no património do contribuinte à data da instauração 
do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no 
artigo 748.º do Código Civil.
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ARTIGO 206.º
Consignação de rendimentos

O cumprimento das dívidas pode ser garantido mediante consig-
nação de rendimentos feita pelo próprio contribuinte ou por terceiro e 
aceite por deliberação do conselho directivo do IGFSS, I. P., sem pre-
juízo das competências próprias das instituições de segurança social 
nas Regiões Autónomas.

ARTIGO 207.º
Hipoteca legal

1 - O pagamento dos créditos da segurança social por contribuições, 
quotizações e respectivos juros de mora poderá ser garantido por hipo-
teca legal sobre os bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, existentes 
no património do contribuinte.

2 - Os actos de registo predial no âmbito do registo de hipoteca 
legal para a garantia de contribuições, quotizações e juros de mora em 
dívida à segurança social, desde que requeridos pelas instituições de 
segurança social, são efectuados gratuitamente.

CAPÍTULO V
Situação contributiva regularizada

ARTIGO 208.º
Situação contributiva regularizada

1 - Para efeitos do presente Código, considera-se situação contributi-
va regularizada a inexistência de dívidas de contribuições, quotizações, 
juros de mora e de outros valores do contribuinte.

2 - Integram, ainda, o conceito de situação contributiva regularizada:
a) As situações de dívida, cujo pagamento em prestações tenha sido 

autorizado e enquanto estiverem a ser cumpridas as condições 
desta autorização, designadamente o pagamento da primeira 
prestação e a constituição de garantias, quando aplicável, ainda 
que o pagamento prestacional tenha sido autorizado a terceiro 
ou a responsável subsidiário;
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b) As situações em que o contribuinte tenha reclamado, recorrido, 
deduzido oposição ou impugnado judicialmente a dívida, desde 
que tenha sido prestada garantia idónea, ou dispensada a sua 
prestação, nos termos legalmente previstos.

3 - Para efeitos do disposto no presente artigo, considera-se que:
a) Os agrupamentos de interesse económico e os agrupamentos 

complementares de empresas têm a sua situação contributiva 
regularizada quando a situação referida nos números anteriores 
se verifique relativamente aos mesmos, bem como relativamente 
a cada uma das entidades agrupadas;

b) As sociedades em relação de participação recíproca, em relação de 
domínio, ou em relação de grupo, têm a sua situação contributiva 
regularizada quando a situação referida nos números anteriores 
se verifique relativamente às mesmas bem como quanto a cada 
uma das sociedades que integram a coligação;

c) As sociedades desportivas, independentemente da sua classifi-
cação, e os respectivos clubes desportivos, têm a situação con-
tributiva regularizada quando a situação referida nos números 
anteriores se verifique em relação a ambos.

ARTIGO 209.º
Responsabilidade solidária

1 - No momento da realização do registo de cessão de quota ou de 
quotas que signifique a alienação a novos sócios da maioria do capital 
social, o respectivo acto é instruído com declaração comprovativa da 
situação contributiva da empresa.

2 - Em caso de trespasse, cessão de exploração ou de posição contra-
tual o cessionário responde solidariamente com o cedente pelas dívidas 
à segurança social existentes à data da celebração do negócio, sendo 
nula qualquer cláusula negocial em contrário.

ARTIGO 210.º
Relatório da empresa

1 - O relatório de apreciação anual da situação das empresas priva-
das, públicas ou cooperativas deve indicar o valor da dívida vencida, 
caso exista.
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2 - Os contribuintes a quem tenha sido autorizado o pagamento 
prestacional da dívida devem incluir no relatório referido no número 
anterior as condições do mesmo.

CAPÍTULO VI
Efeitos do incumprimento

ARTIGO 211.º
Juros de mora

1- Pelo não pagamento de contribuições e quotizações nos prazos 
legais, são devidos juros de mora por cada mês de calendário ou fracção.

2 - O disposto no número anterior é aplicável a todas as entidades 
devedoras, designadamente ao Estado e às outras pessoas coletivas 
públicas, independentemente da natureza, institucional, associativa ou 
empresarial, do âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do 
grau de independência ou autonomia, incluindo entidades reguladoras, 
de supervisão ou controlo.

3 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer normas 
que disponham em sentido diverso.

ARTIGO 212.º
Taxa de juros de mora

A taxa de juros de mora é igual à estabelecida no regime geral dos 
juros de mora para as dívidas ao Estado e outras entidades públicas e 
é aplicada nos mesmos termos.

ARTIGO 213.º
Limitações

Além das limitações especialmente previstas noutros diplomas, os 
contribuintes que não tenham a situação contributiva regularizada 
não podem:

a) Celebrar contratos, ou renovar o prazo dos já existentes, de for-
necimentos, de empreitadas de obras públicas ou de prestação de 
serviços com o Estado, Regiões Autónomas, institutos públicos, 
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autarquias locais e instituições particulares de solidariedade 
social comparticipadas pelo orçamento da segurança social;

b) Explorar a concessão de serviços públicos;
c) Fazer cotar em bolsa de valores os títulos representativos do seu 

capital social;
d) Lançar ofertas públicas de venda do seu capital e, em subscrição 

pública, títulos de participação, obrigações ou acções;
e) Beneficiar dos apoios dos fundos comunitários ou da concessão 

de outros subsídios por parte das entidades mencionadas no n.º 
1 do artigo 198.º

[…]
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DECRETO REGULAMENTAR N.º 1-A/2011, 
DE 3 DE JANEIRO 1

Procede à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei 

n.º 110/2009, de 16 de setembro

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1.º
Objecto

O presente decreto regulamentar procede à regulamentação do 
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segu-
rança Social, adiante designado Código, aprovado pela Lei n.º 110/2009, 
de 16 de Setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 30 de Dezembro, 
e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, que aprova o Orçamento 
de Estado para 2011.

[…] 

ARTIGO 11.º
Inscrição da entidade empregadora

A inscrição da entidade empregadora no sistema previdencial é 
efectuada com base no respectivo NISS.

1 - Excerto com disposições de interesse para o presente Guia
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ARTIGO 12.º
Competência para proceder à inscrição e enquadramento

1 - A entidade de segurança social competente para proceder à ins-
crição das entidades empregadora é, salvo competência especial das 
caixas sindicais de previdência:

a) O Instituto da Segurança Social, I. P., se o local de trabalho for 
no território continental;

b) O Instituto de Segurança Social da Madeira, I. P.-RAM, se o 
local de trabalho for na Região Autónoma da Madeira;

c) O Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P.-RA, se o local 
de trabalho for na Região Autónoma dos Açores.

2 - Para efeitos de aplicação do artigo 282.º do Código, compete ao 
Instituto da Segurança Social, I. P., proceder à inscrição e enquadra-
mento dos trabalhadores não residentes em Portugal.

[…]

CAPÍTULO VII
Regularização da dívida à segurança social e situação 

contributiva

SECÇÃO I
Regularização da dívida à segurança social

ARTIGO 77.º
Compensação oficiosa de créditos

1 - Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 197.º do Código a ins-
tituição de segurança social competente deve proceder à compensação 
oficiosa de créditos sempre que detecte a sua existência.

2 - Da compensação efectuada nos termos do número anterior é dado 
conhecimento ao contribuinte.

ARTIGO 78.º
Entidades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos

No caso de entidades de capitais exclusiva ou maioritariamente 
públicos, para efeitos do disposto no artigo 198.º do Código, não são 



Parte III – Legislação 671

consideradas as importâncias respeitantes ao pagamento de indem-
nizações no âmbito de contratos de seguro, reembolso de despesas de 
saúde ou resgate ou vencimento de produtos financeiros.

ARTIGO 79.º
Imputação dos montantes pagos

Salvo pedido em contrário da entidade devedora, quando o paga-
mento for insuficiente para extinguir todas as dívidas, o respectivo 
montante é imputado à dívida mais antiga e respectivos juros, pela 
seguinte ordem:

a) Dívida de quotizações;
b) Dívida de contribuições;
c) Juros de mora;
d) Outros valores devidos nos termos do artigo 185.º do Código.

ARTIGO 80.º
Regularização da dívida à segurança social no âmbito 

da execução cível

1 - Para efeitos do disposto nos artigos 188.º e 189.º do Código, quan-
do, por força da renovação da execução extinta, prevista no artigo 850.º 
do Código de Processo Civil, as instituições de segurança social passem 
a assumir a posição de exequente, o Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, I. P., pode autorizar a regularização da dívida atra-
vés de acordo prestacional, para efeitos do disposto nos artigos 806.º e 
seguintes do Código de Processo Civil.

2 - O acordo prestacional previsto no número anterior é autorizado 
nos mesmos termos em que são autorizados os acordos prestacionais 
no âmbito das execuções fiscais que correm termos pelas secções de 
processo executivo do sistema de solidariedade e segurança social.

3 - (Revogado.)
4 - (Revogado.)
5 - (Revogado.)
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ARTIGO 81.º
Pagamento em prestações

1 - O diferimento do pagamento da dívida à segurança social, in-
cluindo os créditos por juros de mora vencidos e vincendos, assume a 
forma de pagamento em prestações mensais, iguais e sucessivas, com 
o limite máximo de 150.

2 - O número de prestações autorizado para o pagamento depende:
a) Da capacidade financeira do contribuinte;
b) Do risco financeiro envolvido;
c) Das circunstâncias determinantes da origem das dívidas;
d) Do grau de liquidez da garantia.
3 - A taxa de juros vincendos a aplicar no âmbito de pagamentos 

prestacionais autorizados pode ser reduzida em função da idoneidade 
da garantia.

4 - Excepcionalmente, quando tal se mostre indispensável à recupe-
ração económica do contribuinte, pode ser autorizada a progressividade 
do valor das prestações.

5 - O pagamento de cada prestação é efectuado até ao final do mês 
a que diz respeito.

ARTIGO 81.º-A
Juros de mora

Para efeitos do disposto nos artigos 187.º e 211.º do Código, o cál-
culo de juros de mora tem lugar desde a data em que deveria ter sido 
cumprida a obrigação contributiva até à data do pagamento da dívida, 
e interrompe-se ou suspende-se nos mesmos termos.

SECÇÃO II
Situação contributiva

ARTIGO 82.º
Certificação da situação contributiva

1 - A situação contributiva é certificada com base nos elementos 
existentes nos serviços, não dependendo de apresentação de meios de 
prova pelo requerente, salvo o disposto no número seguinte.
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2 - Quando estiver em causa a emissão de declaração de situação 
contributiva não regularizada o requerente pode provar a sua regula-
rização mediante apresentação de prova documental, designadamente 
por documentos comprovativos do pagamento da dívida exigível à data 
de emissão da declaração.

3 - A declaração não constitui instrumento de quitação e não pre-
judica ulteriores apuramentos.

ARTIGO 83.º
Entidades requerentes

1 - A declaração de situação contributiva pode ser requerida:
a) Pelo contribuinte ou seu representante legal;
b) Por iniciativa de qualquer credor ou do Ministério Público, nos 

termos do artigo 20.º do Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas.
2 - A declaração a emitir para os efeitos da alínea b) do número 

anterior, quando requerida por credor, contém apenas a
referência à existência ou não de dívida.
3 - A declaração é emitida no prazo máximo de 10 dias, a contar da 

data do respectivo requerimento ou notificação judicial.

ARTIGO 84.º
Prazo de validade da declaração

O prazo de validade da declaração é de quatro meses.

ARTIGO 85.º
Local de apresentação

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido das declara-
ções nele referidas pode ser apresentado através do sítio da Internet 
da segurança social ou em qualquer serviço do sistema de segurança 
social, através de formulário próprio.
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DECRETO-LEI N.º 213/2012 
DE 25 DE SETEMBRO

Procede à definição do regime de celebração de acordos de 
regularização voluntária de contribuições e quotizações devidas 
à segurança social, autoriza o pagamento diferido de montante 
de contribuições a regularizar em situações não resultantes de 
incumprimento e prevê uma dispensa excecional do pagamento 

de contribuições

Pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, que procedeu à primeira altera-
ção à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 
2012), foi aprovada uma modificação ao Código dos Regimes Contributi-
vos do Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS), aprovado 
pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, que prevê a possibilidade de 
diferimento do cumprimento da obrigação contributiva quando sejam 
declaradas, por resolução do Conselho de Ministros, situações de catás-
trofe, de calamidade pública ou de fenómenos de gravidade económica 
ou social, nomeadamente de aleatoriedades climáticas, cujo regime se 
regula no presente diploma.

Por seu turno, a prática revela a existência de situações em que, 
por motivos da responsabilidade dos serviços, se verificam atrasos na 
comunicação da base de incidência contributiva dos trabalhadores 
independentes, e que, por tal motivo, se entende não deverem os des-
tinatários ser excessivamente onerados no cumprimento da obrigação 
em atraso.

Os proprietários de embarcações da pesca local, os pescadores apea-
dos e os apanhadores de espécies marinhas, por força das alterações 
introduzidas ao CRCSPSS pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
passaram a estar abrangidos pelo regime geral dos trabalhadores por 
conta de outrem, a partir de 1 de janeiro de 2012, o que fundamenta o 
reconhecimento da irrelevância de exigência do pagamento de contri-
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buições relativas a acertos resultantes da correção da base de incidência 
contributiva no âmbito do regime dos trabalhadores independentes, 
pelo qual estiveram abrangidos pelo período de um ano, e que não irá 
ter consequências na respetiva carreira contributiva.

No presente diploma prevê-se assim a possibilidade de as insti-
tuições competentes de segurança social autorizarem o pagamento 
em prestações de contribuições devidas quando se verifiquem atrasos 
na comunicação da base de incidência contributiva dos trabalhadores 
independentes por motivos da responsabilidade dos serviços e quando 
esteja prevista a possibilidade de diferimento do pagamento de con-
tribuições derivada de situações de catástrofe, calamidade pública ou 
alterações climáticas.

Contudo, uma importante concretização é ainda edificada através 
do presente diploma. O novo n.º 7 do artigo 190.º do CRCSPSS prevê 
que o Instituto da Segurança Social, I. P., pode autorizar o pagamento 
em prestações de contribuições em dívida não participada para efeitos 
de cobrança coerciva, quando sejam previstas por resolução do Conse-
lho de Ministros medidas de revitalização económica e recuperação e 
viabilização empresariais, o que se verifica com a Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 11/2012, de 3 de fevereiro, que criou o Programa Revi-
talizar. O presente diploma vem dar forma a essa nova competência.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da Região Autónoma 
da Madeira e as confederações sindicais e patronais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social.

Foi promovida a audição aos órgãos de governo próprio da Região 
Autónoma dos Açores.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 190.º do Código dos Regimes Con-

tributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela 
Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, e nos termos da alínea a) do n.º 1 
do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1.º
Objeto

O presente diploma procede à definição do regime de celebração de 
acordos de regularização voluntária de contribuições e quotizações de-
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vidas à segurança social, autoriza o pagamento diferido de montante de 
contribuições a regularizar em situações não resultantes de incumpri-
mento e prevê uma dispensa excecional do pagamento de contribuições.

ARTIGO 2.º
Acordos de regularização voluntária de dívida

1 - Quando sejam previstas em resolução do Conselho de Minis-
tros medidas de revitalização económica e recuperação e viabilização 
empresariais, o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), pode, 
através da celebração de acordos de regularização voluntária, autorizar 
o pagamento diferido de contribuições e quotizações em dívida relativas 
a um período máximo de três meses e que não tenham sido objeto de 
participação para efeitos de cobrança coerciva.

2 - Os acordos abrangem a totalidade da dívida constituída, bem 
como os juros de mora vencidos e vincendos até integral pagamento.

ARTIGO 3.º
Condições de acesso

1 - A autorização para celebração de acordo encontra-se sujeita à 
verificação das seguintes condições:

a) A dívida objeto de acordo não estar participada para cobrança 
coerciva;

b) O contribuinte não ter dívida de contribuições ou quotizações 
em cobrança coerciva, judicial ou extrajudicial de conciliação.

2 - Os acordos de regularização voluntária só podem ser autorizados 
pelo ISS, I. P., a cada entidade contribuinte, uma vez em cada período 
de três anos, contados a partir da data em que se tenha verificado o 
seu termo ou resolução.

ARTIGO 4.º

Plano prestacional
O plano prestacional deve ser celebrado nos seguintes termos:

a) Contemplar o pagamento integral da dívida constituída, bem 
como os respetivos juros de mora, vencidos e vincendos;
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b) Prever que o número máximo de prestações de igual montante 
não exceda seis meses.

ARTIGO 5.º
Situação contributiva regularizada

O cumprimento do acordo, bem como o pontual pagamento das 
contribuições e quotizações mensais, permite a emissão de declaração 
contributiva regularizada com validade de 30 dias.

ARTIGO 6.º
Incumprimento

1 - Determina a resolução do acordo a falta de:
a) Pagamento tempestivo das prestações autorizadas;
b) Pagamento tempestivo das contribuições e quotizações mensais 

vencidas no seu decurso;
c) Entrega nos prazos legais da declaração de remunerações rela-

tivamente a todos os trabalhadores.
2 - Determina ainda a resolução do acordo relativo a dívida de con-

tribuições do trabalhador independente o incumprimento das obrigações 
previstas nas alíneas b) e c) do número anterior, quando aquele tenha 
trabalhadores ao seu serviço.

3 - A resolução do acordo determina a participação imediata do 
montante em dívida ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I. P. (IGFSS, I. P.), acrescido dos respetivos juros de mora, para 
efeitos de cobrança coerciva.

ARTIGO 7.º
Pagamento diferido

O ISS, I. P., pode autorizar o pagamento diferido do montante de 
contribuições a regularizar em situações não resultantes de incumpri-
mento, nos seguintes casos:

a) Motivos de complexidade técnica imputáveis aos serviços que 
determinem que a comunicação relativa à fixação definitiva da 
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base de incidência contributiva dos trabalhadores independen-
tes seja efetuada em momento posterior ao previsto no n.º 5 do 
artigo 163.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social;

b) Situações de catástrofe, de calamidade pública ou de fenómenos 
de gravidade económica ou social, nomeadamente de aleatorie-
dades climáticas, em que seja previsto o cumprimento diferido 
da obrigação contributiva.

ARTIGO 8.º
Condições de pagamento

1 - O número de prestações mensais objeto dos acordos celebrados 
nos termos do artigo anterior não pode exceder:

a) O dobro do número de meses em que se tenha verificado o atraso, 
nos casos da alínea a);

b) 12 meses, nos casos da alínea b).
2 - Não são exigíveis juros de mora na celebração dos acordos de 

pagamento de contribuições a regularizar ao abrigo do artigo anterior.
3 - Verificando-se a falta de cumprimento de uma prestação do 

acordo, o valor em dívida é participado ao IGFSS, I. P., para efeitos de 
cobrança coerciva.

ARTIGO 9.º
Dispensa

Os proprietários de embarcações de pesca local e costeira que 
integrem o rol da tripulação, os apanhadores de espécies marinhas 
e os pescadores apeados, enquadrados a partir de janeiro de 2012 no 
regime geral dos trabalhadores por conta de outrem, são dispensados 
do pagamento do diferencial de contribuições para o regime dos traba-
lhadores independentes que venha a ser apurado relativo aos meses 
de novembro e dezembro de 2011.
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ARTIGO 10.º
Regiões Autónomas

A atribuição de competências ao ISS, I. P., e ao IGFSS, I. P., é feita 
sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança 
social das Regiões Autónomas.

ARTIGO 11.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua pu-
blicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de setembro de 
2012. - Pedro Passos Coelho - Álvaro Santos Pereira - Luís Pedro Russo 
da Mota Soares.

Promulgado em 20 de setembro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
Referendado em 21 de setembro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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MINUTAS

Disponibilizamos, nas páginas seguintes, um acervo de minutas 
com uma orientação estritamente indicativa, sem pretensão de cobrir 
todos ângulos, aspetos, especificidades a considerar, necessariamente, 
em cada situação concreta.

A sua inclusão visa, pois, orientar o leitor pelos elementos mais 
típicos e relevantes, traduzindo numa abordagem prática alguns dos 
instrumentos referenciados ao longo do presente Guia.
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REESTRUTURAÇÃO DE CRÉDITOS

A) Acordo de Confidencialidade

ENTRE:

PRIMEIRA CONTRATANTE: [•], adiante abreviadamente designada 
por “SOCIEDADE [•]”;

E

BANCO: [•] adiante abreviadamente designado por “BANCO”;

Considerando que:

A. A SOCIEDADE [•] é uma sociedade que se dedica, entre outras, à 
actividade de …;

B. Para apoio da actividade da SOCIEDADE [•], o BANCO concedeu-lhe 
os financiamentos melhor identificados no Anexo [•];

C. A SOCIEDADE [•] tem interesse em transmitir ao BANCO elementos 
de informação relativos à sua actual situação, designadamente jurídica, 
societária, económico-financeira e laboral, para permitir a realização de 
um diagnóstico que possibilite a celebração com o BANCO de um acordo 
de reestruturação dos valores em dívida perante o BANCO;

D. O BANCO está ciente de que os elementos de informação a que venha 
a ter acesso, facultados pela SOCIEDADE [•], serão disponibilizados no 
pressuposto do cumprimento das obrigações a que se vincula pelo pre-
sente acordo e com o único propósito de permitir a realização por si do 
diagnóstico que possa fundar a reestruturação das dívidas da SOCIEDADE 
[•] perante o BANCO,

É celebrado e reciprocamente aceite o presente Acordo de 
Confidencialidade (adiante, “Acordo”), que se rege pelos considerandos 
supra e pelas cláusulas seguintes:
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1. A SOCIEDADE [•] disponibiliza-se a facultar ao BANCO informa-
ção sobre a sua actual situação, designadamente jurídica, societária, 
económico-financeira, laboral com o exclusivo propósito de permitir ao 
BANCO a realização de um diagnóstico que possa conduzir à celebração 
de um acordo de reestruturação dos créditos presentemente detidos pelo 
BANCO sobre a SOCIEDADE [•].

2. O BANCO obriga-se a manter estrita confidencialidade sobre toda a 
informação ou documentação, em qualquer suporte, físico ou digital, a que 
tenha acesso, concedido pela SOCIEDADE [•], bem como sobre todos e 
quaisquer documentos de natureza legal, relatórios, contendo ou reflec-
tindo informação relativos a créditos ou valores em dívida, bens móveis 
ou imóveis ou quaisquer direitos susceptíveis de valoração económica, 
direitos de propriedade intelectual, conteúdo de contratos, informação 
sobre redes e práticas comerciais, software, segredos de negócio, aceitando 
que constituem Informação Confidencial, comprometendo-se a não revelar 
tal informação, no todo ou em parte, directa ou indirectamente, a tercei-
ros, salvo expresso consentimento escrito por parte da SOCIEDADE [•].

3. Para efeitos do disposto no presente Acordo, a expressão “Informa-
ção Confidencial” inclui toda e qualquer informação escrita ou verbal 
disponibilizada pela SOCIEDADE [•] a que o BANCO tenha acesso, 
através de qualquer suporte, nomeadamente em suporte informático, 
digital ou em papel.

4. O BANCO será inteiramente responsável:
a) Por manter a Informação Confidencial sob rigorosa e estrita confiden-

cialidade;
b) Por não utilizar e/ou tirar proveito, em benefício próprio ou de tercei-

ros, salvo no que concerne aos fins consagrados no presente Acordo, 
sob qualquer forma, da natureza e/ou conteúdo da Informação Con-
fidencial.

5. Para efeitos do presente Acordo, não serão tidas como Informação 
Confidencial, as informações notórias ou de conhecimento público, e 
aquelas que forem requeridas oficialmente por autoridades públicas, 
administrativas e judiciais.

6. Em caso de incumprimento pelo BANCO de qualquer das obrigações 
a que se vincula pelo presente Acordo, a SOCIEDADE [•] terá direito de 
lhe exigir uma indemnização pelas perdas e danos causados, sem prejuízo 
do procedimento criminal a que eventualmente haja lugar.
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7. O presente Acordo é válido por tempo indeterminado.

8. Este Acordo regula-se pela lei portuguesa, sendo o tribunal competente 
para a resolução dos litígios emergentes deste Acordo o Tribunal Judicial 
da Comarca de [•], com expressa renúncia a qualquer outro.

Feito em [•], aos [•] de [•] de [•]
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B) Contrato de Consolidação 
de Responsabilidades

1. Primeiro Contraente/ Financiador/ Banco:

2. Segundo Contraente/ Financiado/ Cliente:

3. Considerandos:

Considerando que:

1. Em [•] [data] o Banco celebrou com o Cliente um Contrato de Abertura 
de Crédito, até ao limite de [•] [valor], pelo qual foi conferida ao Cliente 
a possibilidade de utilizar esse limite de crédito através de qualquer das 
diferentes modalidades de utilização existentes no Banco, ficando a sua 
utilização a reger-se pelas condições gerais constantes do citado Contrato 
e pelas condições particulares concretamente acordadas para cada tipo 
de utilização solicitada.

2. Em [•] [data] se procedeu à reformulação do Contrato melhor identifi-
cado no considerando anterior, mantendo-se em vigor o limite de crédito 
anteriormente disponível.

3. Em [•] [data] foi convencionado que a utilização da linha de crédito 
sob a forma de descoberto autorizado em depósitos à ordem se regeria 
pelas cláusulas e condições constantes do documento então outorgado.

4. Em [•] [data] foi celebrado entre o Banco e o Cliente um Contrato de 
Abertura de Crédito até ao limite de [•], posteriormente, elevado para 
[•] [valor].

5. Em [•] [data] o Banco [•], cedeu ao Banco a posição contratual que 
detinha no Contrato de Abertura de Crédito outorgado com o Cliente em 
[•] [data] com um limite de crédito de [•] [valor], alterado para [•] em 
[•] [data], pelo que se mantém válido no Banco esse limite de [•].

6. Por escritura pública de [•] [data] realizou-se a fusão do Banco [•] por 
incorporação no Banco [•].
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7. Da referida fusão foi já efetuado o competente registo na Conservatória 
do Registo Comercial de [•] pela Apresentação [•] de [•] [data].

8. É de interesse das partes concentrar num só Contrato as linhas de crédito 
em aberto, pelo que têm interesse em alterar os termos e condições por que 
as mesmas, atualmente, se regem, procedendo à sua unificação e harmo-
nização através de uma única linha de crédito. Neste circunstancialismo e 
após prévias negociações e na sequência de preliminares ajustes, acordam 
as partes, livremente e de boa fé, na alteração, sem efeitos novatórios, 
dos termos e condições que regem as supra identificadas Aberturas de 
Crédito, que passam com efeitos a partir de [•] [data] a estar submetidas 
aos considerandos precedentes e ao regime que consta das condições 
gerais e particulares seguintes:

4. Condições e Respetivas Cláusulas:

Condições Gerais

Cláusula Primeira (Limite Máximo)

Por este instrumento procede-se à fusão de todos os Contratos de Abertura 
de Crédito identificados nos considerandos precedentes, no valor global 
de [•], que resulta do somatório dos montantes máximos de crédito dis-
ponibilizados em cada uma das Aberturas de Crédito objeto da unificação 
ora convencionada.

Cláusula Segunda (Modalidade de Utilização)

1. O crédito que se mantém em aberto, no valor global de [•] é utilizável 
pelo Cliente nas seguintes modalidades:

i) Linha de Conta Corrente com o nº [•] até ao limite de [•];

ii) Linha de Descoberto Autorizado na Conta de Depósitos à Ordem como 
nº [•] até ao limite de [•];

2. Os movimentos de reembolso do crédito restabelecem a disponibili-
dade do crédito aberto e, nessa medida, conferem ao Ciente a faculdade 
de o reutilizar.

3. O somatório do capital utilizado e em dívida em qualquer das modali-
dades referidas no número um anterior, não poderá exceder, em cada mo-
mento, o montante máximo indicado na Cláusula Primeira deste Contrato.

Cláusula Terceira (Prazo)

O presente Contrato é válido até [•], e será renovável por períodos su-
cessivos de 90 dias, exceto se qualquer das partes o denunciar por meio 
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de carta registada com aviso de recepção e com a antecedência mínima 
de30 dias de calendário relativamente ao termo do prazo ou de qualquer 
das suas renovações.

A partir da data de recepção da denúncia não poderão ser efetuadas novas 
utilizações do crédito, obrigando-se o Cliente a, até à data de produção 
dos efeitos da mesma, reembolsar todo o crédito utilizado, bem como 
os respetivos juros, despesas, as comissões devidas e os encargos fiscais.

Cláusula Quarta (Taxa de Juro Remuneratória e Moratória)

1. Sobre o capital utilizado e em dívida ao abrigo das modalidades de 
utilização previstas no número um da Cláusula Segunda são devidos juros 
remuneratórios calculados e pagos nos termos das respetivas Condições 
Particulares adiante definidas.

2. Em caso de mora no reembolso de qualquer das prestações do capital 
ou dos juros ora acordadas, ou das que resultem de uma eventual altera-
ção do plano de reembolso ora estabelecido, o Cliente obriga-se a pagar, 
a título de cláusula penal, a taxa de juro remuneratória máxima que o 
Banco pode aplicar a operações de idêntica natureza e prazo, ao tempo 
da constituição em mora, acrescida da sobretaxa moratória máxima le-
galmente permitida, e que atualmente é de [•] %.

3. Em caso de mora no pagamento de qualquer prestação de juros remu-
neratórios, o Banco poderá capitalizar os juros correspondentes a períodos 
mínimos de três meses.

4. A cláusula penal prevista no número dois anterior incidirá também 
sobre os juros capitalizados correspondentes ao período mínimo de um 
ano, ou a menor período se vier a ser permitido por disposição legal ou 
administrativa.

Cláusula Quinta (Pagamentos e Compensação)

1. O reembolso do crédito utilizado e de todos os pagamentos emergentes 
deste Contrato, incluindo juros, comissões, impostos, sobretaxas e demais 
encargos, serão efetuados por débito da conta de depósitos à ordem nº [•] 
de que o Cliente é titular, doravante a «Conte Vinculada».

2. O Cliente compromete-se a ter a Conta Vinculada devidamente provi-
sionada nas datas de qualquer pagamento emergente do presente Contrato, 
podendo ainda o Banco debitar quaisquer outras contas que o Cliente seja 
ou venha a ser titular ou cotitular solidário no próprio Banco, bem como 
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a proceder à compensação de quaisquer dívidas emergentes do presente 
Contrato com quaisquer outros créditos do Cliente sobre o Banco.

Cláusula Sexta (Garantias)

1. Em titulação de todas as obrigações e responsabilidades assumidas e 
a assumir pelo Ciente perante o Banco emergente do presente Contrato, 
o Cliente entrega nesta data uma livrança em branco por si subscrita e, 
pelo presente documento, autoriza irrevogavelmente, o Banco, através 
de qualquer um dos seus funcionários, a proceder, livre e, integralmente, 
ao preenchimento do referido título de crédito, designadamente quanto à 
data de emissão, montante em dívida, data de vencimento, e ao local de 
pagamento, pelo valor correspondente à totalidade dos créditos e encargos 
emergentes do presente Contrato e que em cada momento o Banco seja 
credor. O Banco poderá descontar essa livrança e utilizar o seu produto 
para pagamento dos créditos emergentes do presente Contrato, livrança 
essa que constitui substituição das anteriormente entregues, as quais se 
reportavam aos Contratos objeto da presente unificação.

2. Carta Conforto da Empresa [•].

Cláusula Sétima (Outras Obrigações)

Na vigência do presente Contrato, o Cliente obriga-se ainda ao seguinte:

a) A suportar integralmente todas as despesas e encargos provenientes da 
cobrança de quaisquer dívidas emergentes do presente Contrato, incluindo 
todas as despesas judiciais e extrajudiciais que o Banco venha a realizar 
para assegurar ou cobrar os créditos emergentes do presente Contrato, 
designadamente honorários de Advogados e Solicitadores;

b) A ter pagas e em dia todas as taxas, contribuições (incluindo as referentes 
à Segurança Social) e impostos que sejam devidos em razão de quaisquer 
bens que lhe pertençam e dos seus negócios, bem como a comprovar a 
regularidade da sua situação sempre que o Banco o solicite;

c) A fornecer ao Banco, em período não excedente a duas semanas após 
a sua solicitação, os elementos disponíveis da sua contabilidade que 
permitam avaliar a sua situação económico-financeira.

Cláusula Oitava (Antecipação de Vencimento)

1. O Banco poderá considerar vencidas as dívidas emergentes deste Con-
trato, exigindo o cumprimento imediato das correspondentes obrigações, 
nos seguintes casos:
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a) Se não for cumprida pelo Cliente qualquer obrigação, ainda que não 
pecuniária, emergente das presentes Condições Gerais ou das Condi-
ções Particulares, designadamente ocorrendo a falta de pagamento de 
qualquer amortização ou prestação de capital, dos juros ou quaisquer 
outros encargos;

b) Se não for cumprida pelo Cliente qualquer obrigação, ainda que não 
pecuniária, emergente de quaisquer outros Contratos celebrados ou 
a celebrar com o Banco, relativos a todas as operações em direito 
permitidas, designadamente financiamentos, descontos, aberturas de 
crédito, letras e livranças, fianças, avales e garantias;

c) Se o crédito for utilizado para fins diferentes daqueles para que foi 
concedido;

d) Se o Cliente se apresentar à insolvência, ou quando este procedimento 
judicial seja requerido por terceiro.

2. Sem prejuízo da faculdade atribuída no número um anterior, ocorrendo 
qualquer uma das circunstâncias descritas nas alíneas precedentes, o Banco 
poderá ainda exigir o imediato cumprimento das obrigações emergentes de 
outros Contratos de que o Cliente e o Banco sejam partes, relativos a todas 
as operações em direito permitidas, designadamente financiamentos, des-
contos, aberturas de crédito, letras e livranças, fianças, avales e garantias.

Cláusula Nona (Exclusão da Novação)

1. Fica expressamente convencionado que qualquer alteração de titulação 
ou da contabilização do crédito ou dos seus juros, capitalizados ou não, 
que resulte de acordo entre a Creditada e o Banco, não constitui novação 
do crédito.

2. Fica também a reserva expressa de que quaisquer garantias que asse-
gurem o crédito ou os juros capitalizados ou não, se mantêm, mesmo no 
caso de eventual extinção do crédito decorrente da sua substituição por 
um novo crédito.

Condições particulares da modalidade de utilização em conta 
corrente

Cláusula Primeira (Limite e Fim)

O crédito aberto será utilizável por conta, sob a forma contabilística de 
conta corrente, até ao montante estipulado em i) da Cláusula Segunda das 
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Condições Gerais, devendo ser entendido como o montante máximo de 
crédito a conceder pelo Banco para esta modalidade, com a finalidade 
de atender a necessidades pontuais de tesouraria, reservando-se o Banco 
o direito e a faculdade de analisar cada pedido de utilização de fundos e 
de decidir sobrea concessão de cada solicitação de crédito.

Cláusula Segunda (Utilização)

A conta corrente será movimentada quer a débito, quer a crédito, por or-
dens de transferência para a Conta Vinculada, e desta última para a conta 
corrente, respetivamente, e a autorizar, em cada caso, pelo Banco, nos 
termos da antecedente Cláusula Primeira destas Condições Particulares.

Cláusula Terceira (Reembolso)

O capital utilizado e em dívida, bem como o pagamento dos juros, 
comissões, despesas e demais encargos convencionados, deverão estar 
integralmente reembolsados no termo do prazo estabelecido na Cláusula 
Terceira das Condições Gerais.

Cláusula Quarta (Taxa e Pagamento de Juros)

1. É aplicável ao presente crédito a Euribor [•] arredondada a [•] [conforme 
regime legal em vigor] acrescida de uma margem ou spread de [•] %. A taxa 
indexante e margem referidas corresponde, a título meramente indicativo, e 
no pressuposto de utilização integral do crédito nesta data, uma taxa nominal 
[•]% e uma taxa anual efetiva (TAE) de [•]% calculada nos termos do DL 
220/94 de 23 de agosto. A taxa nominal aplicável será alterável no primeiro 
dia útil de cada mês de acordo com as sucessivas variações daquela taxa.

2. Os juros serão calculados dia a dia, sobre o capital utilizado que se en-
contre em dívida, contados e pagos mensal e postecipadamente, no último 
dia útil de cada mês, devendo, no entanto, estar pagos integralmente no 
termo do prazo estabelecido na Cláusula Terceira das Condições Gerais 
todos os juros devidos.

3. A Euribor [•] designa a taxa de juro no mercado monetário interbancá-
rio português, obtida a partir da média da oferta de liquidez entre vários 
Bancos do sistema bancário português, para um período correspondente 
ao período de contagem de juros em causa, numa quantia idêntica ao 
montante da utilização respetiva, divulgada através da página da Reuters 

Screen ou através de qualquer outra página ou fonte que entretanto venha 
a ser utilizada para a divulgação dessa taxa, dois dias úteis antes do início 
de cada período de contagem de juros.
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Cláusula Quinta (Comissão de Imobilização)

O presente Contrato está isento de qualquer Comissão de Imobilização, 
ressalvado o disposto na Cláusula Sexta a seguir.

Cláusula Sexta (Alteração Unilateral do Contrato)

1. O Banco pode alterar unilateralmente os termos do Contrato no tocante 
a remuneração que lhe é devida em juros ou a comissão de imobilização 
se, e na medida em que, sejam agravados os valores das provisões para 
riscos de crédito, das reservas de caixa, dos rácios de solvabilidade ou 
de modo análogo ocorra um encarecimento do crédito em resultado da 
modificação das regras legais ou regulamentares que vigoravam à data 
da celebração do Contrato.

2. A comunicação da alteração nos termos do número anterior será feita 
com [•] de antecedência relativamente à sua produção de efeitos, po-
dendo, entretanto, o Cliente Resolver o Contrato.

Condições particulares da modalidade de utilização em descoberto 
autorizado na conta de depósitos à ordem

Cláusula Primeira (Limite e Fim)

O crédito aberto será utilizável por conta, sob a forma contabilística de 
descoberto autorizado na conta de depósitos à ordem, até ao montante 
estipulado em ii) da Cláusula Segunda das Condições Gerais, devendo ser 
entendido como o montante máximo de crédito a conceder pelo Banco 
para esta modalidade, com a finalidade de atender a necessidades pontuais 
de tesouraria, reservando-se o Banco o direito e a faculdade de analisar 
cada pedido de utilização de fundos e de decidir sobre a concessão de 
cada solicitação de crédito.

Cláusula Segunda (Utilização)

Este empréstimo funcionará através de uma autorização de descoberto na 
conta de depósitos à ordem aberta em nome dessa Empresa com o nº [•].

O extracto de conta emergente do empréstimo será documento bastante 
para aprova da dívida e da sua movimentação.

Cláusula Terceira (Reembolso)

O capital utilizado e em dívida, bem como o pagamento dos juros, 
comissões, despesas e demais encargos convencionados, deverão estar 
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integralmente reembolsados no termo do prazo estabelecido na Cláusula 
Terceira das Condições Gerais.

Cláusula Quarta (Taxa e Pagamento de Juros)

1. Euribor [•], arredondada a [•] [conforme regime legal em vigor], 
acrescida de um spread de [indicar].

Esta taxa corresponde, tendo por base os valores do [•] de [•] a uma 
taxa nominal anual de [•]% e a uma taxa anual efetiva(TAE) de [•]%, 
calculada nos termos do DL 220/94, de 23 de agosto. Nos dias não úteis 
a taxa aplicável será a que, nos termos deste Contrato, seria devida no dia 
útil imediatamente anterior.

2. Fica expressamente reconhecido ao Banco o direito de alterar a taxa de 
juro aplicável - conquanto essa alteração corresponda a variações do mer-
cado - e ou a percentagem correspondente ao spread acordado, e essa(s) 
alteração(ões) seja(m) imediatamente comunicada(s) por escrito ao Cliente, 
podendo este, dentro do prazo de [a indicar] contados da recepção desta 
comunicação, Resolver o contrato com fundamento na(s) alteração(ões).

3. As alterações comunicadas pelo Banco nos termos anteriores haver-se-
-ão, definitiva e irrevogavelmente por aceites, se o Cliente não Resolver 
o Contrato dentro do prazo antes referido para o efeito e serão devidas a 
partir do início do período de contagem de juros imediatamente a seguir 
ao fim deste prazo para a Resolução.

4. Os juros serão calculados dia a dia, sobre o capital utilizado que se 
encontre em dívida, contados e pagos mensal e postecipadamente, no 
último dia útil de cada mês, devendo, no entanto, estar pagos integral- 
mente no termo do prazo estabelecido na Cláusula Terceira das Condições 
Gerais todos os juros devidos.

Cláusula Quinta (Alteração Unilateral do Contrato)

1. O Banco pode alterar unilateralmente os termos do Contrato no tocante 
à remuneração que lhe é devida em juros ou à comissão de imobilização 
se e na medida em que sejam agravados os valores das provisões para 
riscos de crédito, das reservas de caixa, dos rácios de solvabilidade ou 
de modo análogo ocorra um encarecimento do crédito em resultado da 
modificação das regras legais ou regulamentares que vigoravam à data 
da celebração do Contrato.
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2. A comunicação da alteração nos termos do número anterior será feita 
com [•] de antecedência relativamente à sua produção de efeitos, po-
dendo, entretanto o Cliente resolver o Contrato.

5. Fiscalidade:

Imposto do Selo

6. Local, data e assinaturas das partes
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C) Novo Financiamento para Liquidação 
de Financiamentos a Entidades Relacionadas

Entre:

BANCO [•], adiante designada abreviadamente por “BANCO”; 

Sociedade A [•], adiante designada abreviadamente por “MUTUÁRIA”;

Sociedade A [•], adiante designada abreviadamente por “GARANTE1”;

Sociedade C [•], adiante designada abreviadamente por “GARANTE2” 
ou “AVALISTA1”;

Sociedade D [•], adiante designada abreviadamente por “AVALISTA2”;

E,

Sociedade E [•], adiante designada abreviadamente por “Sociedade E”.

Sendo todos em conjunto designados abreviadamente de “Partes”.

É, de boa fé ajustado, reciprocamente aceite e reduzido a escrito o presente 
Contrato de Mútuo com Hipoteca e Penhor de Estabelecimento que se 
rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª

(Montante e fim)

1. O BANCO concede à MUTUÁRIA um empréstimo no montante de € [•]

2. O empréstimo destina-se a: i) € [•] à transferência para a conta à ordem 
nr. [•] na titularidade da GARANTE1 junto do BANCO, que por sua vez, 
utilizará estes fundos na amortização de responsabilidades dessa sociedade 
junto do BANCO (€ [•] no contrato de leasing nr. [•], dos quais € [•] se 
referem a IVA, e € [•] no empréstimo nr. [•]); ii) € [•] à transferência para 
a conta à ordem nr. [•] na titularidade da Sociedade E junto do BANCO, 
que por sua vez, utilizará estes fundos na amortização de responsabilidades 
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dessa sociedade junto do BANCO (€ [•] no contrato de leasing nr. [•], 
dos quais € [•] se referem a IVA; € [•] no contrato de leasing nr. [•]; € 
[•] no contrato de leasing nr. [•]; € [•] no pagamento de IVA relativo à 
amortização extraordinária de € [•] do contrato de leasing nr. [•] e; € [•] 
no pagamento de IVA relativo à liquidação do contrato de leasing nr. [•]) 
e; iii) € [•] à transferência para a conta à ordem nr. [•] na titularidade 
da GARANTE1 junto do BANCO, que utilizará esses fundos para pagar 
dívida junto Banco Y.

Cláusula 2ª

(Utilização)

A utilização do empréstimo é imediata, exclusivamente destinada aos fins 
previstos na cláusula anterior e será efetuada por débito de conta emprés-
timo e contrapartida a crédito na conta de depósitos à ordem número [•] 
de que a MUTUÁRIA é titular junto do BANCO, doravante designada 
abreviadamente por CONTA DA MUTUÁRIA.

Cláusula 3ª

(Confissão de dívida)

A MUTUÁRIA desde já se confessa devedora ao BANCO da totalidade da 
quantia mutuada, juros e demais encargos resultantes do presente contrato.

Cláusula 4ª

(Taxa de Juro)

1. O presente empréstimo vencerá juros à taxa EURIBOR a 30 (trinta) dias, 
divulgada no 2º dia útil imediatamente anterior ao inicio do período de 
contagem de juros, acrescida de uma margem de [•] % a.a.. 

2. Quando, por aplicação das regras previstas no presente contrato, resultar 
que a taxa de juro indexante é negativa, fica expressamente convencio-
nado que se considera que a mesma corresponde a 0% (zero por cento), 
sendo a taxa de juro aplicável determinada pela adição a este valor da 
margem definida.

3. Nesta data, àquela taxa de juro corresponde uma Taxa Anual Efetiva 
(T.A.E.) de [•] % e uma Taxa Nominal Anual (T.N.A.) de [•] %, calcula-
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das nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 220/94, de 23 de Agosto.

4. Por “EURIBOR” entende-se a taxa patrocinada pela Federação Bancária 
Europeia em associação com a Associação Cambista Internacional resultan-
te do cálculo da média das taxas de depósitos interbancários denominados 
em Euros, oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre ban-
cos da primeira linha, cotada no segundo dia útil Target anterior à data de 
início do período de contagem de juros, para valor spot (TARGET+2), na 
base actual/360, divulgada pela Brigde Telerate (anteriormente Dow Jones 

Markets) ou outra Agência que para o efeito a substitua, cerca das 11 horas 
de Bruxelas. Para este efeito, são considerados “dias úteis Target” aqueles 
dias em que o sistema de pagamentos Target esteja em funcionamento.

Cláusula 5ª

(Contagem e vencimentos dos juros)

1. Os juros serão contados dia a dia sobre o capital que se encontre em 
dívida, tomando por base um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias e o 
número real de dias decorridos e serão pagos, mensal e postecipadamente, 
no dia [•] de cada mês, vencendo-se o primeiro pagamento em … 

2. O período de contagem de juros é mensal, com início na data de assi-
natura do presente contrato.

Cláusula 6ª

(Alterações supervenientes)

1. Fica expressamente convencionado que durante toda a vigência do pre-
sente contrato, o BANCO poderá alterar unilateralmente os seus termos no 
tocante à remuneração que lhe é devida em taxa de juro e/ou margem ou 
spread definidos, por uma ou mais vezes, sempre que se verifique qualquer 
uma das seguintes circunstâncias e desde que em nenhuma circunstância 
o spread possa vir a ser por virtude de qualquer modificação ao abrigo da 
presente cláusula superior a [•]%:

a) Se não for pontualmente cumprida pela MUTUÁRIA qualquer obriga-
ção pecuniária convencionada em qualquer outro contrato celebrado 
ou a celebrar com o BANCO; ou 

b) Se vierem a constar registos de crédito vencido (em mora) em nome 
da MUTUÁRIA na Central de Responsabilidades do Banco de Portugal 
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comunicadas por outras entidades participantes que não o BANCO; 
ou

c) Se a MUTUÁRIA vier a registar cheque(s) devolvido(s) por falta ou 
insuficiência de provisão (exceto se tal devolução ocorrer por mero 
lapso ou erro administrativo e seja sanada prontamente pela MUTUÁ-
RIA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis), ou se vier a ser inibida 
do uso do cheque, ou se vier a ser objeto de protesto qualquer título 
de crédito em que a MUTUÁRIA seja obrigada cambiária ao respetivo 
pagamento; ou

d) Se não for cumprida qualquer obrigação, seja qual for a sua natureza, 
prevista em qualquer ato ou contrato promessa ou definitivo de presta-
ção de garantia real ou pessoal a favor do presente crédito, celebrado 
ou a celebrar, ou qualquer obrigação resultante de tal prestação; ou

e) Se algum dos bens móveis ou imóveis ou direitos de crédito (incluindo 
saldos de contas bancárias) da MUTUÁRIA, vier a ser objeto de arresto, 
penhora, ou qualquer outra medida de apreensão judicial; ou

f) Se se verificar(em) alteração(ões) superveniente(s) de mercado nos 
termos definidos no número 5 desta cláusula, e desde que subsistam 
no momento do exercício pelo BANCO da faculdade prevista na 
presente cláusula e reflita essas alterações de forma geral aos seus 
clientes, de acordo com um princípio de tratamento equitativo.

2. Para o efeito do número 1 desta cláusula, o BANCO deverá comunicar 
à MUTUÁRIA, mediante pré-aviso escrito, a(s) modificação(ões) a aplicar 
ao presente contrato, com indicação do(s) motivo(s) subjacente(s) à decisão 
de alterar o contrato, da nova taxa de juro e/ou margem ou spread, bem 
como do prazo e forma de exercício do direito de resolução e da data 
de produção de efeitos da alteração, nos termos previstos nos números 
seguintes desta cláusula. 

3. Nesse caso, a MUTUÁRIA poderá, dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias de calendário contados da receção dessa comunicação, resolver 
o presente contrato com fundamento nessas alterações, devendo então 
efetuar o reembolso imediato e antecipado de todo o crédito, até ao termo 
daquele mesmo prazo, sem penalização.

4. As alterações comunicadas pelo BANCO nos termos do número anterior 
haver-se-ão por definitivamente aceites se a MUTUÁRIA não resolver o 
contrato dentro do prazo ali referido e serão aplicadas e devidas a partir 
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do início do período de contagem de juros imediatamente seguinte ao 
fim desse prazo para a resolução.

5. Para os efeitos aqui previstos, consideram-se alterações supervenientes 
de mercado qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Se o custo ou o spread de obtenção de fundos pelo BANCO junto do 
mercado relevante para operações de prazo semelhante vier a exce-
der o custo ou o spread praticado no momento da celebração deste 
contrato ou a taxa de juro ou o spread aplicável ao presente; e/ou

b) Se o indexante contratualizado deixar de existir ou, no entender do 
BANCO, se perder a sua atual representatividade (caso em que, por 
iniciativa do BANCO, será efetuada a sua substituição, bem como será 
ajustada a margem ou spread definido, nos termos prescritos nesta 
cláusula, obrigando-se o BANCO a escolher para indexante uma outra 
taxa disponível no mercado e que tenha então uma representatividade 
o mais aproximada possível à atual representatividade do indexante 
contratualizado, podendo o novo indexante ser posteriormente ajustado 
pelo BANCO mediante acréscimo do valor que corresponder à média 
das diferenças diárias apuradas nos 180 dias precedentes entre o in-
dexante contratualizado e o novo indexante, sendo que daí em diante, 
sem prejuízo dos números 3 a 5 da presente cláusula, a taxa de juro 
aplicável corresponderá ao somatório do novo indexante, acrescido 
daquele ajustamento e da margem ou spread contratualizados); e/ou

c) Se o BANCO tiver de constituir reservas ou depósitos obrigatórios 
com base no montante dos créditos que detém sobre a sua clientela, 
ou se forem agravados os valores das provisões ou imparidades de 
crédito, ou das reservas de caixa, ou dos rácios de solvabilidade ou 
de modo análogo ocorrer um encarecimento do custo do crédito 
em consequência de qualquer lei, regulamentação ou despacho de 
qualquer entidade oficial, a entrar em vigor em Portugal, de novo ou 
que altere a regulamentação atualmente em curso.

6. As alterações contratuais que venham a ser operadas unilateralmente 
e implementadas nos termos previstos nesta cláusula vigorarão enquanto 
subsistirem as específicas circunstâncias modificativas que lhe(s) deram 
origem. Assim, se e quando os factos que tenham justificado a alteração 
unilateral operada deixem de se verificar, e se reconstitua a situação ante-
rior por terem cessado todas as circunstâncias que originaram a alteração 
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contratual havida, o BANCO comunicará à MUTUÁRIA, mediante aviso 
escrito, a cessação da alteração contratual em causa. Nesse caso, a partir 
do início do período de contagem de juros imediatamente seguinte ao 
envio daquele aviso escrito, serão aplicáveis ao presente contrato as con-
dições de remuneração vigentes imediatamente antes da prévia alteração 
unilateral referida, e que hajam sido modificadas por efeito da mesma.

Cláusula 7ª

(Reembolso de Capital)

1. O empréstimo vence-se em [•]

2. O empréstimo deverá ser reembolsado da seguinte forma:

i. [•] prestações mensais, iguais e sucessivas de € [•] cada, vencendo-se 
a primeira em [•] e a última em [•], perfazendo um total de [•];

ii. [•] prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 
…, de acordo com o seguinte plano, a vigorar em cada ano civil:

meses de janeiro, fevereiro e março: € [•];

meses de abril, maio e junho: € [•]

meses de julho, agosto e setembro: € [•]

meses de outubro, novembro e dezembro: € [•] 

perfazendo um total de € [•]

iii. O remanescente, no montante de € [•], a pagar integralmente na 
data de vencimento deste Contrato.

3. A MUTUÁRIA poderá, a partir do ano de [•] inclusive, solicitar ao BAN-
CO a alteração do plano de amortização definido no número antecedente, 
uma vez por ano (para este efeito considerando-se o ano civil, de 01 janeiro 
a 31 dezembro), desde que (i) tal alteração, salvaguarde que a MUTUÁRIA 
reembolsa, nesse mesmo período, pelo menos o valor de capital resultante 
do ponto 2 anterior; ii) tal alteração consista exclusivamente no valor a 
reembolsar em cada uma das prestações seguintes agendadas até final 
do ano em causa, que após a alteração não podem ser inferiores a � [•] 
por mês,  iii) não se alterem, portanto, as datas de pagamento e número 
de prestações resultantes do ponto 2 acima; e ii) o pedido seja formulado 
por escrito, com uma antecedência de, pelo menos, [•] dias da data de 
produção de efeitos da alteração pretendida.
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Cláusula 8ª

(Reembolso antecipado voluntário)

A MUTUÁRIA poderá reembolsar antecipadamente, no todo ou em parte, 
o capital devido ao BANCO, sem que para o efeito seja devida qualquer 
penalização, desde que comunique a sua intenção com uma antecedência 
mínima de 5 dias relativamente à data de produção de efeitos pretendida.

Cláusula 9ª

(Reembolso antecipado obrigatório)

A GARANTE1 e a Sociedade E obrigam-se a transferir para a CONTA DA 
MUTUÁRIA todos os montantes que venham a receber da Administração 
Tributária a título de reembolsos de IVA, com referência, respetivamente, 
ao contrato de leasing nr. [•] e contratos de leasing n.º [•] e n.º [•], na 
data do respetivo recebimento, obrigando-se a MUTUÁRIA a alocar os 
referidos montantes, até ao valor total de � [•], ao reembolso antecipado 
do capital devido ao BANCO ao abrigo do presente contrato. Os mon-
tantes reembolsados nos termos desta cláusula serão imputados à última 
prestação de capital. 

Cláusula 10ª

(Pagamentos e imputação)

1. O reembolso do empréstimo, o pagamento de juros, impostos ou 
quaisquer outras quantias devidas por força da celebração ou execução 
do presente contrato serão efetuados através da CONTA DA MUTUÁRIA, 
obrigando-se esta a manter tal conta com a provisão necessária para o 
efeito.

2. Em cada uma das datas de liquidação dos montantes exigíveis ao abri-
go do presente contrato, a CONTA DA MUTUÁRIA deverá encontrar-se 
devidamente provisionada até às 15h00, ficando o BANCO, por este 
mesmo acto e de um modo irrevogável, autorizado a debitar a referida 
conta, seja para reembolsos de capital, pagamento de juros, comissões, 
impostos, despesas ou quaisquer outros encargos ou montantes devidos 
nos termos deste contrato. 

3. Caso a conta referida nos números anteriores não se encontre devida-
mente provisionada nas datas de liquidação dos montantes exigíveis ao 
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abrigo do presente contrato, a MUTUÁRIA desde já concede e reconhece 
o direito ao BANCO de, pelo montante em falta, solicitar o débito de 
qualquer outra conta de que a MUTUÁRIA seja ou venha a ser titular, 
junto do BANCO, podendo também o BANCO proceder à compensação 
de quaisquer dívidas da MUTUÁRIA emergentes do presente contrato com 
quaisquer créditos da MUTUÁRIA sobre o BANCO.

4. Salvo se diferentemente estipulado neste contrato ou acordado entre 
as partes, as quantias recebidas pelo BANCO ao abrigo do previsto no 
presente contrato serão imputadas ao pagamento sucessivamente de 
despesas, impostos e encargos, indemnizações, incluindo juros de mora, 
comissões, juros remuneratórios e capital, sem prejuízo do BANCO e só 
este, poder alterar a ordem de imputação dos pagamentos recebidos ou 
designar as dívidas a que esses pagamentos se referem.

5. No caso de alguma data prevista para um pagamento que deva ser efe-
tuado ao abrigo do presente contrato não ser um dia útil, a obrigação de 
pagamento em causa transfere-se para o dia útil imediatamente seguinte.

Cláusula 11ª

(Mora e capitalização)

1. Em caso de mora ou incumprimento da obrigação de pagamento do 
capital, a MUTUÁRIA obriga-se a pagar juros moratórios sobre o respe-
tivo montante e durante o tempo em que a mora ou o incumprimento se 
verificar, calculados mediante aplicação da taxa de juro remuneratória 
em vigor à data da constituição da mora acrescida da sobretaxa anual 
máxima legalmente permitida, que atualmente é de três pontos percentuais.

2. O BANCO terá a faculdade de, a todo o tempo, capitalizar juros remu-
neratórios, vencidos e não pagos, correspondentes a período não inferior a 
um mês, adicionando tais juros ao capital em dívida, ainda que vencido.

3. Os juros moratórios previstos no número 1 desta cláusula incidirão 
também sobre os juros remuneratórios capitalizados nos termos do nú-
mero anterior.

Cláusula 12ª

(Comissões)

1. São devidas pela MUTUÁRIA ao BANCO as seguintes comissões, que 
a cada momento estejam em vigor, nos termos do Preçário do Banco, 
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relativas a Operações de Crédito desta natureza (“Contas Empréstimo”), 
ficando o presente empréstimo isento das demais comissões aí previstas, 
e bem assim como de quaisquer outras comissões que venham a ser 
previstas no Preçário do Banco durante a vigência do presente contrato:

i. Comissão de [•];

ii. Comissão de [•];

iii. Comissão de [•];

Comissão de [•]

2. Sem prejuízo do que antecede, é ainda devida pela MUTUÁRIA ao 
BANCO uma comissão de gestão, no montante de � [•], que a MUTUÁRIA 
se obriga a pagar ao Banco, anualmente na data da respetiva anuidade, 
vencendo-se a primeira em [•]

3. Ao valor destas comissões acrescem os impostos e taxas que sobre as 
mesmas incidam.

Cláusula 13ª

(Declarações das MUTUÁRIA, GARANTES E AVALISTAS)

1. A MUTUÁRIA, as GARANTE e AVALISTAS declaram e asseguram ao 
BANCO, cada uma per si, que:

a) Estão devidamente constituídas, têm capacidade para subscrever o 
presente contrato, cumprir todas as obrigações a ele inerentes e prestar 
as garantias por si oferecidas;

b) Deste contrato resultam obrigações válidas, eficazes e vinculativas, 
exequíveis de acordo com os seus termos;

c) A execução do presente contrato, incluindo o cumprimento das 
obrigações nele previstas não entram em conflito (i) com qualquer lei, 
decreto, ou regulamento, ou sentença ou despacho judicial, respeti-
vamente, em vigor ou proferidos em Portugal (ii) ou com os estatutos 
da sociedade, (iii) ou com qualquer acordo ou contrato de que cada 
uma seja parte, ou que a vincule de alguma forma;

d) Não existe na presente data qualquer situação de conflito ou divergên-
cia de posições, tanto de caracter extrajudicial como judicial, que as 
envolva, que seja suscetível de afetar negativamente a sua capacidade 
para cumprir com as obrigações que para si decorrem do presente 
contrato ou das garantias prestadas;
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e) Não se verifica, nem persiste, a esta data, qualquer situação de in-
cumprimento de obrigações de qualquer tipo, designadamente finan-
ceiras, a que cada uma esteja obrigada e que seja suscetível de afetar 
negativamente a sua capacidade para cumprir com as obrigações que 
para si decorrem do presente contrato ou das garantias prestadas;

f) Foram já obtidas todas as autorizações ou aprovações, bem como 
foram já praticados todos os actos de qualquer natureza ou tipo, 
necessários e exigíveis para que este contrato e garantias prestadas 
possam ser celebrados e produzam válida e plenamente os seus efeitos;

g) Não se verificou nem se verifica na presente data qualquer facto ou 
evento que afete ou possa afetar desfavoravelmente a sua atividade, 
o seu património ou a sua situação económico-financeira; 

h) Não existe na presente data qualquer facto ou evento susceptível de 
constituir causa de vencimento antecipado das dívidas da MUTUÁRIA 
emergentes do presente contrato;

i) Sem prejuízo do disposto na parte final da cláusula 14ª infra, nº 2, 
alínea d), não têm dívidas ou pagamentos em atraso aos seus traba-
lhadores, ao Fisco ou à Segurança Social, encontrando-se pagos ou 
devidamente assegurados todos os impostos, taxas e contribuições a 
que se encontra sujeita;

j) A MUTUÁRIA regista, na presente data, o passivo financeiro contra-
tualizado e a contratualizar, descriminado no Anexo [•] – Passivo 
Financeiro. 

k) Obtiveram e mantêm em vigor todas as autorizações e licenças rela-
tivas à sua atividade e aos bens de que são proprietárias;

l) Todas as informações prestadas ao BANCO são na presente data 
verdadeiras e completas em todos os aspetos e não existe qualquer 
informação relevante que não lhe tenha sido comunicada.

Cláusula 14ª

(Obrigações da MUTUÁRIA)

1. Enquanto perdurarem as obrigações emergentes do presente contrato, 
a MUTUÁRIA obriga-se a:

a) Fornecer ao BANCO: 
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i) No prazo de 15 (quinze) dias após a respectiva aprovação e o mais 
tardar até ao dia 30 (trinta) de Junho de cada ano, o seu relatório 
anual e demonstrações financeiras individuais (balanço, conta 
de resultados e respectivos anexos) relativo ao exercício anterior, 
devidamente verificados por um revisor oficial de contas, bem 
como, caso exista, relatório de auditoria;

ii) No prazo de 15 (quinze) dias após a respectiva aprovação e o mais 
tardar até ao dia 30 (trinta) de Junho de cada ano, o seu relatório 
anual e demonstrações financeiras consolidados, se aplicável, (ba-
lanço, conta de resultados e respectivos anexos) relativo ao exercício 
anterior, devidamente verificados por um revisor oficial de contas;

iii) No prazo de 10 (dez) dias úteis, após solicitação por escrito do 
BANCO nesse sentido, outras informações sobre a sua situação 
económica e/ou financeira e sobre a atividade da sociedade que 
o BANCO possa razoavelmente solicitar;

iv) No prazo de 10 (dez) dias úteis, após solicitação por escrito do 
BANCO nesse sentido, quaisquer outros elementos necessários à 
verificação do cumprimento de obrigações assumidas no presente 
contrato ou em qualquer documento entregue ao abrigo do mesmo 
ou com ele relacionado; 

b) Assegurar que os elementos económico-financeiros referidos na alínea 
anterior sejam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites em Portugal, aplicados de um modo consistente 
e de forma a apresentar de forma verdadeira e apropriada a situação 
económico-financeira da sociedade.

2. Enquanto perdurarem as obrigações emergentes do presente contrato, a 
MUTUÁRIA, e qualquer das GARANTES e AVALISTAS obriga-se ainda a:

a) Informar, de imediato, o BANCO se tiver conhecimento da ocorrência, 
ou previsão de ocorrência, de algum facto ou acontecimento que 
origine, ou possa originar, uma situação de incumprimento de alguma 
obrigação, de qualquer tipo, decorrente do presente contrato ou das 
garantias oferecidas, ou de qualquer documento entregue ao abrigo 
dos mesmos ou com ele relacionados ou o vencimento antecipado 
das dívidas da MUTUÁRIA emergentes do presente contrato;

b) Informar, de imediato, o BANCO se for parte, em qualquer acção, de 
qualquer tipo (incluindo providência cautelar), instaurada em qualquer 
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tribunal, de qualquer natureza (incluindo arbitral), que seja susceptível 
de afectar negativamente a capacidade da sociedade para cumprir 
com as obrigações para si decorrentes do presente contrato ou das 
garantias por si oferecidas ou de qualquer documento entregue ao 
abrigo dos mesmos ou com ele relacionados;

c) Segurar, em companhias de seguros em Portugal de idoneidade re-
putada, aceites pelo BANCO e desde que segurável por aquelas, o 
respectivo activo fixo, contra riscos de acidentes ou catástrofes nor-
malmente seguráveis, bem como outros riscos inerentes à actividade 
desenvolvida, designadamente contra o risco de incêndio, fenóme-
nos sísmicos, queda de raio e explosão, tempestades, inundações e 
aluimentos de terras, greves, tumultos e alterações de ordem pública, 
perda ou deterioração, furto ou roubo, actos de terrorismo, vanda-
lismo, maliciosos ou de sabotagem, queda de aeronaves, choque ou 
impacto de veículos terrestres, choque ou impacto de objectos sólidos, 
derrame acidental de óleo, quebra de vidros, demolição e remoção 
de escombros, responsabilidade civil extracontratual, tudo, de modo 
a cobrir, no mínimo, o seu valor de reposição;

d) Ter pagas e em dia todas as taxas, contribuições (incluindo as referentes 
à Segurança Social) e impostos, incluindo acordos de pagamento em 
vigor com a Administração Tributária (AT) e a Segurança Social (SS) 
que sejam devidos em razão de quaisquer bens que lhe pertençam 
e dos seus negócios e, a comprovar ao BANCO a regularidade da 
situação sempre que para tal lhe for solicitado. Esta declaração é feita 
sem prejuízo dos montantes detalhados em dívida perante a AT/SS 
identificados no Anexo .., que o BANCO conhece e aceita e que irão 
ser alvo de acordos de pagamento com a AT/SS;

e) Desenvolver todas as diligências que se revelem necessárias para obter 
e manter em vigor todas as licenças e autorizações necessárias e que 
permitam o desempenho cabal e eficaz da atividade que constitui o 
seu objeto social e a manutenção da sua existência como sociedade.

3. Enquanto perdurarem as obrigações emergentes do presente contrato, 
a MUTUÁRIA obriga-se ainda para com o BANCO a não efetuar, sem o 
prévio consentimento escrito deste, os seguintes actos:

a) Constituir, ampliar ou prorrogar direitos reais de garantia, bem como 
prometer realizar qualquer um destes atos, sobre a totalidade ou parte 
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do seu ativo imobilizado, salvo se tal garantia consistir em direitos 
de retenção ou outros que por lei ou uso decorram de contratos, 
incluindo de compra e venda ou locação, celebrados no normal 
desenvolvimento dos negócios celebrados pela MUTUÁRIA com os 
seus fornecedores de bens, incluindo mercadorias, em condições e 
circunstâncias usuais no ramo de negócios e no tipo de contrato em 
questão, e cujo objetivo esteja, direta ou indiretamente, relacionado 
com a obtenção de crédito através da criação de ónus sobre esses bens 
e que respeitem a bens que não constem do ativo da MUTUÁRIA à 
data de celebração do presente contrato;

b) Segregar ou separar da sociedade a que pertencem, um ou vários 
estabelecimentos ou um conjunto de activos, para os incorporar 
numa terceira sociedade ou para constituir uma nova sociedade ou 
entidade, salvo se a nova sociedade ou terceira entidade se mantenha 
em relação de domínio com a [•] e esteja assegurada a permanência 
dos correspondentes cash-flows no perímetro da [•] conforme definido 
no Anexo [•] (organograma), o que deverá ser objeto de informação 
prévia ao Banco;

c) Proceder à aquisição de partes do capital próprio;

d) Conceder, seja a que título for, empréstimos ou garantir dívidas de 
terceiros, incluindo de sócios, membros dos respetivos órgãos sociais 
e respetivos cônjuges, ascendentes e descendentes, sociedades que 
com ela estejam em relação de domínio ou de grupo, nem prometer, 
aceitar ou propor fazê-lo;

e) Efetuar quaisquer reembolsos antecipados em qualquer das dívidas 
financeiras identificadas na Cláusula 12ª alínea j supra, com exceção 
da dívida ao BANCO, enquanto a quota de crédito concedido pelo 
BANCO à MUTUÁRIA registada no Banco de Portugal for superior 
a [•] %. Se a quota de crédito no BANCO for entre [•] % e [•] %, 
a MUTUÁRIA pode efetuar reembolsos antecipados desde que, em 
cada reembolso, pelo menos [•] % seja aplicado a dívida junto do 
BANCO.

f) Efetuar quaisquer alterações aos contratos de exploração em que 
atualmente intervém, relativamente a unidades [•]  registadas no seu 
ativo, e que se encontram identificados no Anexo [•] – Contratos de 
Exploração, sem o prévio conhecimento do Banco ficando desde já 
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acordado e aceite pelas Partes que o BANCO não se oporá desde 
que tais alterações decorram de imposições legais ou não impliquem 
uma redução superior a 15% do EBITA ou, desde que, no seu enten-
dimento, tais alterações não afetem, nem sejam passíveis de afetar o 
cumprimento das obrigações do presente contrato;

g) Aportar fundos próprios, sem recurso a endividamento bancário, e 
realizar os investimentos nas unidades, pelas entidades, nos montantes 
e datas definidos no Plano de Negócios que fica a constar de anexo 
a este contrato – Anexo [•]  – Plano de Negócios, sem prejuízo do 
investimento poder: i) ser reduzido até 75% do montante previsto, em 
função dos acordos a celebrar com fornecedores e poder ser execu-
tado num prazo de [•] meses contados da presente data, prorrogável 
por [•] meses adicionais, em função dos planos de execução e do 
decurso das obras, a comunicar ao BANCO com a periodicidade de 
[•] meses, ou sempre que o BANCO o solicite ou ii) ser diferido, pelo 
prazo máximo de [•] anos, em caso de decréscimo de 15% do EBITA 
previsto no Plano de Negócios e enquanto esse decréscimo subsistir. 

Cláusula 15ª

(Livrança)

1. Para garantia do bom e pontual cumprimento de todas as obrigações 
e responsabilidades assumidas e a assumir pela MUTUÁRIA perante o 
BANCO provenientes do presente contrato, suas renovações, prorrogações, 
reformas, modificações ou novações, incluindo reembolso de capital, pa-
gamento de juros remuneratórios e moratórios, impostos e quaisquer outros 
encargos, a MUTUÁRIA entrega ao BANCO uma livrança em branco por 
si subscrita e avalizada pelas AVALISTAS e, cada uma autoriza, expressa e 
irrevogavelmente, o BANCO a preenchê-la livremente, designadamente no 
que se refere à data de emissão, montante em dívida, lugar de pagamento 
e data de vencimento, até ao limite das responsabilidades assumidas pela 
MUTUÁRIA perante o BANCO ao abrigo do presente contrato, incluindo 
capital, juros remuneratórios e moratórios, comissões, impostos e quaisquer 
outros encargos, acrescido de todos e quaisquer encargos com a selagem, 
caso se verifique o incumprimento pela MUTUÁRIA de qualquer uma das 
obrigações garantidas.

2. O BANCO poderá descontar essa livrança e utilizar o seu produto para 
pagamento dos seus créditos.
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Cláusula 16ª

(Penhor de Estabelecimento)

1. Para garantia do bom e pontual cumprimento de todas as obrigações 
e responsabilidades assumidas e a assumir pela MUTUÁRIA perante o 
BANCO provenientes do presente contrato, suas renovações, prorrogações, 
reformas, modificações ou novações, incluindo reembolso de capital, 
pagamento de juros remuneratórios e moratórios, impostos e quaisquer 
outros encargos, até ao limite máximo de � [•], a GARANTE2 constitui, na 
presente data, livre de quaisquer ónus, encargos ou limitações, a favor do 
BANCO, penhor de primeiro grau sobre o estabelecimento comercial [•], 
que se encontra instalado e a funcionar no prédio urbano, ora hipotecado 
pela GARANTE1, sito em …, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de … sob o número …, da referida freguesia, e inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de … sob o artigo matricial …  e penhor de primeiro 
grau sobre o estabelecimento comercial que se encontra instalado e a 
funcionar no prédio urbano, ora hipotecado pela GARANTE1, sito em em 
…, descrito na Conservatória do Registo Comercial de … sob o número 
…, da referida freguesia, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de …sob o artigo matricial …,  (adiante em conjunto “Estabelecimentos”).

2. A GARANTE2 declara e assegura ao BANCO que é a única e exclusiva 
titular dos Estabelecimentos, que se encontram desonerados, não recaindo 
sobre os mesmos quaisquer ónus ou encargos e, que não existem quaisquer 
direitos de terceiros que possam prejudicar os penhores ora constituídos 
ou a atividade desenvolvida pelos Estabelecimentos. 

3. Os penhores sobre os Estabelecimentos são constituídos com a mais 
ampla extensão legalmente permitida, abrangendo, designadamente, a 
universalidade de elementos que na presente data compõem os Estabele-
cimentos, incluindo, a título exemplificativo, (i) as coisas corpóreas, todos 
e quaisquer móveis, utensílios, equipamentos, ativo circulante, stocks e 
existências que se encontrem nos Estabelecimentos; (ii) coisas incorpó-
reas que incluem, entre outras, o direito ao nome dos Estabelecimentos, 
as posições contratuais nos diversos contratos celebrados a respeito da 
exploração e funcionamento dos estabelecimentos, créditos, débitos e 
know-how da GARANTE2 e, (iii) aviamento e clientela; incluindo os ele-
mentos que compõem o Estabelecimento, a facultar ao Banco no prazo 
de … dias úteis, bem como os que venham, no futuro, a fazer parte do 
Estabelecimento.
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4. A GARANTE2 declara e reconhece que os Estabelecimentos e os ele-
mentos que os integram ficam em seu poder, sendo esta considerada 
possuidora em nome alheio daquele, nos termos e para os efeitos dos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 29.833 de 17 de agosto 
de 1939, cujo regime as Partes decidem aplicar aos presentes penhores dos 
Estabelecimentos e que de seguida se transcrevem por imperativo legal:

 “&1.º Se os objetos empenhados ficarem em poder do dono, este 

será considerado, quanto ao direito pignoratício, possuidor em nome 

alheio; e as penas de furto ser-lhe-ão impostas se alienar, modificar, 

destruir ou desencaminhar o objeto sem autorização escrita do credor 

e, bem assim, se o empenhar novamente, sem que no novo contrato 

se mencione, de modo expresso, a existência do penhor ou penhores 

anteriores, que em qualquer caso, preferem por ordem de datas.

 &2..º Tratando-se de objeto pertencente a uma pessoa coletiva o 

disposto no parágrafo antecedente aplicar-se-á a quem incumbir a 

sua administração.”

5. [•], administrador da GARANTE2, é constituído, pela presente, como 
fiel depositário dos Estabelecimentos e de todos os elementos que os in-
tegram, declarando, para todos os devidos e legais efeitos, que aceita ser 
fiel depositário dos mesmos.

6. Ficam a cargo da GARANTE2 não só os riscos e encargos que correm 
todos e quaisquer elementos abrangidos pelos Estabelecimentos, qualquer 
que seja a sua origem e natureza, mas também as despesas resultantes da 
sua guarda, conservação, armazenagem ou instalação e todos os demais 
que eles originem ou que com eles se relacionem.

7. Verificando-se o vencimento antecipado do presente contrato, nos 
termos da cláusula 17ª seguinte, mas nunca antes de decorridos 105 
(cento e cinco) dias de calendário contados da data da notificação que o 
BANCO enviar para o efeito à MUTUÁRIA, assiste ao BANCO o direito 
de proceder, quer através de execução judicial ou extrajudicial, quer 
extraprocessualmente, à venda dos Estabelecimentos, tendo em vista o 
pagamento das responsabilidades que garante.

8. A venda extrajudicial ou extraprocessual poderá ser efetuada por qual-
quer forma e em qualquer mercado, obrigando-se o BANCO a alienar os 
Estabelecimentos nas melhores condições de preço disponíveis.
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9. Para efeitos do disposto no número anterior, o BANCO fica autorizado 
a promover o processo de venda dos Estabelecimentos por intermédio de 
um banco, banco de investimento ou intermediário financeiro.

10. Em caso de execução dos penhores, se o produto da venda não for 
suficiente para o pagamento de todas as responsabilidades garantidas, 
competirá ao BANCO o direito de designar quais as dívidas que se encon-
tram como pagas, total ou parcialmente. Excedendo a quantia resultante 
da execução do penhor as responsabilidades garantidas, o BANCO colo-
cará à disposição da GARANTE2 o direito ao nome do Estabelecimento 
o valor do excesso.

11. Para os efeitos dos números anteriores, fica o BANCO autorizado a pra-
ticar todos os atos e assinar quaisquer documentos necessários para operar 
tal venda, para o que lhe são conferidos os necessários poderes, conforme 
procuração irrevogável outorgada na presente data nos termos da minuta 
que constitui o Anexo [•] – Procuração Irrevogável, ao presente contrato. 

Cláusula 17ª

(Antecipação do vencimento)

1. O BANCO poderá, sem prejuízo da sua faculdade de exigir o reforço ou a 
substituição das garantias prestadas nos termos gerais de direito, considerar 
automaticamente vencidas as dívidas da MUTUÁRIA emergentes do presente 
contrato e exigir o cumprimento imediato das correspondentes obrigações, 
sem prejuízo da efetivação de outras responsabilidades a que haja lugar:

a) Quando não for cumprida pela MUTUÁRIA qualquer obrigação pe-
cuniária emergente do presente contrato ou de qualquer documento 
entregue ao abrigo do mesmo ou com ele relacionado, exceto se tal 
incumprimento se verificar, por falha técnica e/ou administrativa, e for 
prontamente sanado pela MUTUÁRIA e em qualquer caso no prazo 
máximo de … dias úteis; 

b) Quando não for cumprida pela MUTUÁRIA qualquer obrigação não 
pecuniária emergente do presente contrato ou de qualquer documento 
entregue ao abrigo do mesmo ou com ele relacionado, salvo se a 
MUTUÁRIA sanar a situação no prazo de … dias;

c) Quando não for cumprida pela MUTUÁRIA qualquer obrigação pe-
cuniária ou não emergente de qualquer outro contrato celebrado ou 
a celebrar com o BANCO;
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d) Se vierem a constar registos de crédito vencido (em mora) em nome 
da MUTUÁRIA na Central de Responsabilidades do Banco de Portugal 
comunicadas por outras entidades participantes que não o BANCO;

e) Quando o crédito concedido for utilizado para fim diferente daquele 
para que foi concedido;

f) Quando não for cumprida pela MUTUÁRIA qualquer obrigação 
emergente de qualquer outro contrato celebrado ou a celebrar entre 
a sociedade e outras entidades que não sejam uma instituição de 
crédito, e directamente relacionados com a actividade da sociedade, 
cujo valor acumulado anual ultrapasse € …, designadamente quando 
não for efetuado qualquer pagamento que ao abrigo desses contratos 
seja devido e o BANCO entenda que esse incumprimento possa, de 
algum modo, afetar o bom cumprimento do presente contrato;

g) Quando alguma declaração feita pela sociedade neste contrato ou 
nalgum documento, certificado ou declaração entregues ao abrigo do 
mesmo ou com ele relacionados se provar materialmente incorrecta 
e desde que essa incorreção resulte de dolo ou negligência da MU-
TUÁRIA;

h) Se a sociedade suspender, interromper ou comunicar que irá suspender 
ou interromper a sua atividade;

i) Se for efetuada uma penhora, arresto ou for ordenada qualquer outra 
forma de apreensão judicial de bens ou direitos da MUTUÁRIA ou de 
qualquer outra entidade, que estejam ou venham a estar a garantir os 
créditos do BANCO no âmbito do presente contrato ou que venham 
a ser objeto de uma promessa de garantia desses crédito e desde que 
tal penhora ou arresto não sejam contestados de boa-fé por parte da 
MUTUÁRIA; 

j) Se forem reconhecidas, em qualquer tribunal, de qualquer natureza 
(incluindo arbitral), por sentença transitada em julgado quaisquer 
pretensões, de qualquer tipo, contra a sociedade ou a GARANTE1, 
cujo valor acumulado anual ultrapasse os � … e que o BANCO 
considere suscetíveis de afectar negativamente o cumprimento das 
obrigações decorrentes deste contrato ou a validade e eficácia das 
garantias constituídas ou prometidas constituir e a MUTUÁRIA ou a 
GARANTE1 não apresente, no prazo de [•] dias, qualquer alternativa 
que mereça a aceitação pelo BANCO;
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k) Se a MUTUÁRIA, as GARANTES e/ou as AVALISTAS cessarem pa-
gamentos, se se apresentarem a processo de insolvência ou de recu-
peração de empresa ou se terceiros requererem qualquer um destes 
procedimentos ou similares; 

l) Se for aprovada ou decidida, em assembleia geral ou no decurso de 
um processo judicial, a transformação, fusão, cisão ou dissolução e 
liquidação da sociedade, salvo se a deliberação ou decisão em causa 
for tomada no âmbito de um processo de reestruturação da sociedade, 
o qual tenha sido objecto de aprovação prévia pelo BANCO;

m) Sem prejuízo das alíneas n) o) e p) abaixo, se uma alteração ocorrer 
na situação da MUTUÁRIA, que implique uma redução superior a [•] 
% no EBITA, que o BANCO considere susceptível de afectar negativa-
mente o cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato. Por 
EBITDA entende-se o resultado operacional calculado para cada ano 
fiscal excluido das amortizações e provisões do respetivo exercício;

n) Se a partir de [•] (e/ou de [•]) se deteriorar o rácio anual de Capital 
Próprio/Ativo Líquido Total da MUTUÁRIA apurado por referência a 
essa data (e validado pelos auditores, com base no método de justo 
valor e/ou método do custo – neste último caso, tendo por base o custo 
histórico ou o valor de mercado à data supra devidamente depreciado), 
e até que este atinja [•]%, valor mínimo que se deve verificar daí em 
diante;

o) Se no ano de [•] o rácio anual de Passivo Financeiro/EBITDA for su-
perior a … e a partir do ano de [•], inclusive, superior a [•] (entende-
-se por Passivo Financeiro qualquer tipo de endividamento de curto, 
médio e longo prazo, sénior ou subordinado) ou, antes dessa data, se 
for contraído Passivo Financeiro adicional enquanto o referido rácio for 
superior a [•] O rácio aqui em causa será determinado anualmente, 
com base nas demonstrações financeiras certificadas do ano a que o 
rácio diz respeito, de forma agregada, para a MUTUÁRIA e para as 
AVALISTAS, devendo o mesmo ser apresentado ao Banco validada 
pelo Auditor das sociedades (a mesma entidade que assegura a Cer-
tificação Legal das Contas);

p) Se o rácio anual de Cobertura de Serviço de Dívida for inferior a [•]% 
(o rácio é apurado pela razão entre o cash flow anual disponível gerado 
e os montantes anuais a pagar em reembolsos de capital, juros, ou 
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outras obrigações pecuniárias respeitantes ao seu Passivo Financeiro). 
O rácio aqui em causa será determinado anualmente, com base nas 
demonstrações financeiras certificadas do ano a que o rácio diz respei-
to, de forma agregada, para a MUTUÁRIA, GARANTES e AVALISTAS, 
devendo o mesmo ser apresentado ao Banco validado pelo Auditor 
das sociedades (a mesma entidade que assegura a Certificação Legal 
das Contas);  

q) Se houver uma alteração da atual estrutura acionista da MUTUÁRIA 
e/ou das GARANTES e/ou AVALISTAS, representada no organograma 
em Anexo [•] e/ou dos actuais Beneficiários Efetivos (“Ultimate Bene-

ficiary Owners”) da [•], igualmente identificados no referido Anexo 
…, sem o prévio e expresso consentimento do BANCO, que não será 
negado desde que, (i) essa alteração ocorra dentro do Grupo [•] (ii) 
a MUTUÁRIA, as GARANTES e/ou as AVALISTAS se mantenham sob 
domínio, directo ou indirecto, da [•], e/ou os os atuais Beneficiários 
Efetivos (“Ultimate Beneficiary Owners”) mantenham o domínio da [•] 
e desde que a entrada de um terceiro cumpra os critérios de relação 
bancária que vigorem à data no BANCO (de compliance ou outras);

r) Se o pacto social da MUTUÁRIA for alterado sem comunicação ao 
prévia ao BANCO;

s) Se houver incumprimento de qualquer obrigação que tenha sido 
assumida em qualquer acto ou contrato de garantia das responsabili-
dades decorrentes do presente contrato, prestado pela sociedade ou 
terceiros, neste contrato ou por acto separado;

t) Se os contratos de exploração, identificados no ANEXO [•] – Contratos 
de Exploração cessarem ou forem alterados, sem o prévio e expresso 
consentimento do BANCO, que não será negado desde que se trate 
de mera alteração da sociedade gestora, que se mantenha integrada 
no Grupo [•] e, que a nova sociedade gestora constitua penhor de 
estabelecimento a favor do BANCO, nos termos e em substituição do 
penhor previsto na cláusula 16ª supra;

u) Se não forem aportados os fundos próprios e realizado o investimento 
nas unidades, pelas entidades, nos montantes e datas definidos no 
Plano de Investimento que fica a constar de anexo a este Contrato - 
Anexo [•] – Plano de Negócios; 
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v) Nos casos previstos no artigo 780º do Código Civil e em todas as 
outras situações em que a lei o permita.

2.º previsto nas alíneas (a), (b), (c), (d), (f), (i), (j), (k), (l), (m) (q) e (u) do 
número antecedente é extensível a todas as sociedades do Grupo … 
identificadas no organograma que se anexa a este Contrato (Anexo [•] 
– Organograma), pelo que, a verificação de qualquer das situações aí 
identificadas relativamente a qualquer destas entidades, constitui o BAN-
CO na faculdade de considerar automaticamente vencidas e exigíveis as 
dívidas da MUTUÁRIA.

Cláusula 18ª

(Impostos e encargos)

1. A MUTUÁRIA assume perante o BANCO as obrigações de pagamento 
das importâncias correspondentes a impostos e quaisquer outros custos 
devidos por força da celebração e execução do presente contrato, sendo 
tais importâncias debitadas na CONTA DA MUTUÁRIA.

2. Todas as despesas e encargos resultantes do presente contrato e da sua 
execução correrão por conta da MUTUÁRIA, incluindo todas as despesas 
judiciais e extrajudiciais que o BANCO venha a incorrer para garantia e 
cobrança dos seus créditos emergentes do presente contrato e, designa-
damente, honorários de advogado e solicitador.

3. Sobre os encargos previstos nos números anteriores, quando estejam 
em mora, incidirão juros à taxa fixada na cláusula 10ª, número um.

Cláusula 19ª

(Novação)

1. Fica expressamente convencionado que qualquer alteração da titulação 
ou da contabilização pelo BANCO do crédito, dos juros, capitalizados ou 
não, ou dos encargos estabelecidos por força do presente contrato, não 
constitui novação da dívida.

2. Fica ainda feita reserva expressa de que quaisquer garantias que assegu-
rem as responsabilidades da MUTUÁRIA perante o BANCO, se mantêm 
mesmo no caso de extinção do crédito decorrente da sua substituição por 
um novo crédito.
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Cláusula 20ª

(Comunicação de responsabilidades junto do Banco de Portugal)

1. De acordo com o estabelecido na Instrução do Banco de Portugal n.º 
21/2008, o BANCO encontra-se obrigado a comunicar ao Banco de Por-
tugal a informação relativa a responsabilidades efectivas ou potenciais 
decorrentes de operações de crédito, sob qualquer forma ou modalidade, 
de que sejam beneficiárias pessoas singulares ou colectivas, residentes ou 
não residentes em território nacional, competindo ao Banco de Portugal 
efectuar a centralização e divulgação dessa informação.

2. Em cumprimento do estabelecido na referida Instrução, o BANCO está 
obrigado a comunicar ao Banco de Portugal os saldos, relativos ao último 
dia de cada mês, das responsabilidades decorrentes do Contrato.

3. A informação a comunicar pelo BANCO ao Banco de Portugal abrangerá 
os elementos de identificação dos devedores bem como os elementos de 
caracterização dos saldos de responsabilidades, designadamente, o nível 
de responsabilidade, a situação do crédito, o prazo original e o prazo 
residual do crédito e tipo de garantia.

4. Para efeitos da citada Instrução é considerado devedor a pessoa singular 
ou colectiva interveniente na operação de crédito que assumiu perante as 
entidades financiadoras pelo menos um dos seguintes tipos de responsa-
bilidades (i) responsabilidades de crédito efectivas, isto é, em que ocorreu 
a utilização dos montantes contratados, (ii) responsabilidades de crédito 
potenciais, isto é, em que ainda não ocorreu a utilização dos montantes 
contratados e que representem compromissos irrevogáveis por parte das 
entidades financiadoras, (iii) responsabilidades por garantias prestadas e, 
(iv) responsabilidades por garantias recebidas.

5. O BANCO deverá, igualmente, informar os devedores do início da 
comunicação dos mesmos em situação de incumprimento, o que poderá 
ser feito através da inclusão de uma mensagem no extrato da conta de 
depósitos à ordem dando conhecimento dessa situação.

6. No caso dos garantes (fiadores ou avalistas) que sejam chamados a subs-
tituir os devedores principais no pagamento do crédito, o BANCO deverá 
informá-los dessa situação e apenas deverá comunicá-los na situação de 
incumprimento se o pagamento do crédito não tiver sido efetuado no 
prazo estabelecido para esse efeito.



Parte IV – Minutas 721

7. Os devedores têm o direito de conhecer a informação que a seu respeito 
conste da Central de Responsabilidades de Crédito e, quando verifiquem 
a existência de erros ou omissões, devem solicitar a sua rectificação ou 
actualização através da entidade responsável.

Cláusula 21ª

(Elegibilidade para operações de politica monetária)

1. Os créditos do BANCO emergentes do presente contrato constituem 
um ativo elegível como garantia de operações de política monetária do 
Eurosistema, nos termos e condições definidos na Instrução do Banco de 
Portugal nº 3/2015 e na Instrução do Banco de Portugal 7/2012.

2. Em conformidade com o disposto nas Instruções anteriormente referidas, 
o BANCO pode, nos termos do Decreto-Lei n.º 105/2004, de 8 de Maio, 
constituir penhor financeiro a favor do Banco de Portugal sobre os direitos 
de crédito para si emergentes do presente contrato. 

3. Para a eventualidade prevista no número precedente desta cláusula, 
em conformidade e para os efeitos previstos nos referidos normativos, a 
MUTUÁRIA e as GARANTES declaram que renunciam aos direitos de 
compensação perante o BANCO e perante o Banco de Portugal bem como 
aos direitos decorrentes das regras de segredo bancário.

Cláusula 22ª

(Tratamento de dados pessoais)

1. O BANCO realizará, ou poderá realizar, o tratamento de dados pessoais 
de qualquer pessoa singular identificada interveniente neste contrato, 
designadamente, das categorias de dados pessoais como sejam dados 
de identificação, dados biográficos, dados relativos à movimentação de 
contas e outros dados financeiros e dados relativos à avaliação de risco, 
para diversas finalidades, que poderão ou não estar diretamente associa-
das a este contrato, nomeadamente, a prestação de serviços de receção 
de depósitos, concessão de crédito, pagamentos e realização das demais 
operações permitidas aos bancos, gestão de contratos, cumprimento de 
obrigações fiscais, reporte e prestação de informação a autoridades pú-
blicas, avaliação de risco, prevenção de fraude, segurança das operações, 
marketing e marketing direto, cessão de créditos, gestão de contactos e 
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de reclamações, avaliação de satisfação do cliente, processamentos de 
natureza estatística e contabilística, cobranças e gestão de contencioso, 
prevenção dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo, monitorização de qualidade de serviço e cumprimento de 
obrigações legais e regulamentares a que o BANCO está sujeito. 

2. O BANCO mantem um registo digital das instruções transmitidas pelos 
seus Clientes, incluindo as conversações telefónicas mantidas no âmbito 
de canais telefónicos especializados, destinado a fazer prova e assegurar a 
qualidade das transações comerciais ocorridas entre o Banco e os titulares 
dos dados pessoais, podendo ser apresentado a juízo em caso de litígio. 

3. O BANCO poderá realizar a perfilagem das pessoas singulares interve-
nientes neste contrato com base nos seus dados pessoais ou dados relativos 
à sua utilização de produtos e serviços, designadamente para efeitos de 
criação de perfis de risco, por exemplo, para concessão de outras operações 
crédito ou para avaliação da evolução do seu perfil do Cliente.

4. O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco, os agrupamentos 
complementares de empresas de que este seja membro agrupado ou as 
empresas por ele dominadas ou participadas. Para o efeito, poderá o 
BANCO ser contactado para a morada: [•], Telefone: [•] ou ainda através 
do endereço de correio eletrónico: [•]

5. As entidades subcontratadas, bem como as entidades fornecedoras ou 
licenciadores de serviços ao Banco, incluindo as sedeadas fora da União 
Europeia, poderão ter acesso a dados recolhidos e registados pelo Banco 
e realizar outras operações de tratamento dos dados pessoais das pessoas 
singulares intervenientes neste contrato, quando e na medida em que 
tal se mostre necessário para o cumprimento das obrigações contratuais 
estabelecidas entre o BANCO e aquelas, estando os subcontratantes 
vinculados pela cumprimento do dever de sigilo bancário, bem como o 
rigoroso cumprimento de toda a legislação e demais normas aplicáveis 
ao tratamento de dados pessoais, nos exatos termos em que o BANCO 
está obrigado.

6. Os dados pessoais são conservados por períodos de tempo distintos, 
de acordo com a respetiva finalidade a que se destinam e tendo em conta 
os seguintes critérios: obrigações legais de conservação de informação, 
necessidade e minimização dos dados tratados em função das respetivas 
finalidades. O BANCO eliminará ou anonimizará os dados pessoais das 
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pessoas singulares interveniente neste contrato quando os mesmos deixa-
rem de ser necessários à prossecução das finalidades para as quais tenham 
sido recolhidos e tratados.

7. É assegurado às pessoas singulares intervenientes neste contrato, nos 
termos legais, o direito de informação, acesso, retificação, oposição, 
apagamento, limitação e portabilidade dos dados pessoais, mediante 
comunicação escrita dirigida ao Banco. O exercício destes direitos, bem 
como qualquer reclamação relativamente aos tratamentos dos seus dados 
pessoais pode ser apresentada ao BANCO ou ao respetivo Encarregado 
da Proteção de Dados, tudo em conformidade com o previsto na Política 
de Privacidade do Banco, que pode ser acedida em qualquer sucursal 
do Banco ou através do respetivo sítio de Internet, em [•] e documen-
tos acessíveis nas diversas plataformas de comunicação do Banco. Os 
contactos do Encarregado da Proteção de Dados do Banco são: …, ou 
através do endereço de correio eletrónico: …. Existe ainda o direito de 
apresentar reclamação a uma autoridade de controlo de dados competente 
nos termos da lei.

8. A política de privacidade a que se reporta o número anterior pode, 
a todo o tempo, ser alterada, no sentido da sua adequação às melhores 
práticas de mercado ou a futuras alterações legislativas ou regulamentares. 
A versão atualizada poderá ser também consultada em qualquer agência 
do BANCO ou no respetivo sítio da internet, em [•].

Cláusula 23ª

(Comunicações)

1. Todas as comunicações entre as partes deverão ser enviadas para as 
moradas ou números de telecópia que de seguida se indicam, sob pena 
de se considerarem como não realizadas:

BANCO 

[•]

MUTUÁRIA

[•]

GARANTE1

[•]
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GARANTE2

[•]

AVALISTA

[•]

2. As comunicações por carta deverão ser enviadas por carta protocolada 
ou por carta registada, com aviso de recepção.

3. As comunicações enviadas por telecópia deverão permitir a perfeita 
identificação dos seus subscritores.

4. Qualquer das partes poderá, sempre que o julgar conveniente, alterar, 
mediante notificação escrita, a morada e os números de telecópia para 
onde as comunicações deverão passar a ser dirigidas.

5. As comunicações por carta protocolada ou telecópia serão tidas como 
efectuadas nas datas da sua recepção, se esta ocorrer até às dezasseis horas 
e trinta minutos do local de recepção da comunicação, ou, não sendo 
esse o caso, no dia útil imediatamente seguinte. As realizadas por carta 
registada, no dia da assinatura do aviso de recepção.

Cláusula 24ª

(Disposições diversas)

1. A MUTUÁRIA desde já concede ao BANCO autorização prévia à ces-
são, total ou parcial, em uma ou mais vezes, dos créditos do BANCO ou 
da posição contratual detida pelo BANCO no presente contrato, desde 
que tal cessão não importe um agravamento das obrigações aplicáveis ao 
presente financiamento, tendo o Grupo [•] ou os respectivos Beneficiários 
Efetivos (Ultimate Beneficiary Owners) direito de preferência na referida 
aquisição, nos termos e para os efeitos estabelecidos no número 2 da 
presente Cláusula.

2. Para os efeitos do exercício do direito de preferência previsto no número 
anterior, o BANCO notificará a MUTUÁRIA da projetada cessão, indicando 
os créditos a ceder e o preço, para, no prazo de 5 (cinco) dias, qualquer 
dos beneficiários dos direitos de preferência exercer os referidos direitos, 
assegurando ainda que não decorrerão mais de 15 (quinze) dias entre 
a data da notificação e a data prevista para a alienação. Findo o prazo 
sem ter sido exercida a preferência, o BANCO poderá efetuar a projetada 
alienação ao projetado adquirente.
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3. Os títulos das cláusulas do presente contrato têm carácter meramente 
indicativo, não constituindo parte do respectivo clausulado nem devendo 
ser levados em consideração para efeitos de interpretação e integração 
do contrato. 

4. O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito 
que assista ao BANCO ao abrigo deste contrato, não importa renúncia a 
esse direito nem impede o seu exercício posterior, nem constitui moratória 
nem novação da dívida.

5. As partes outorgantes declaram ter preparado, redigido e celebrado 
este contrato com total e recíproca boa fé, correspondendo as respectivas 
declarações negociais ao sentido pelas mesmas efectivamente pretendido.

6. Se o presente contrato vier a ser julgado nulo ou anulável, no todo ou em 
parte, ou impossível o seu cumprimento por disposição legal ou facto de 
terceiro, as partes obrigam-se a praticar todos os actos e a celebrarem todos 
os acordos que se mostrem necessários para atingir o mesmo resultado sem 
a verificação dos vícios que tenham determinado a nulidade ou anulação 
do contrato ou para tornarem possível o seu integral cumprimento.

Cláusula 25ª

(Efeitos)

O presente contrato produz efeitos desde a data da sua assinatura.

Cláusula 26ª

(Lei aplicável e foro)

1. A lei aplicável ao presente contrato é a lei portuguesa.

2. Para todas as questões emergentes do presente contrato ou que respeitem 
à cobrança dos créditos dele emergentes é estipulado o foro da Comarca 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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D) Acordo Quadro de Reestruturação 
de Créditos com constituição de Fundo 

de Investimento Imobiliário

Acordo Quadro

Entre,

Por um lado,

[•] doravante abreviadamente designado por BANCO.

E,

Por outro,

[•] doravante abreviadamente designada por SOCIEDADE A.

[•] doravante abreviadamente designada por SOCIEDADE B.

[•] doravante abreviadamente designada por SOCIEDADE C.

Em conjunto, doravante, denominadas “Sociedades devedoras”,

Todos, em conjunto, doravante, denominados “Partes”

Com a intervenção de:

[•], adiante abreviadamente designado F1;

[•], adiante abreviadamente designado F2;

[•], adiante abreviadamente designado F3;

Em conjunto, doravante, denominados “Intervenientes”.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMEIRO: A SOCIEDADE A, a SOCIEDADE B e a SOCIEDADE C 
celebraram com o BANCO vários Contratos de Financiamento/Linhas de 
Crédito, melhor identificados no Anexo [•] ao presente Acordo.
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SEGUNDO: Na presente data, as responsabilidades emergentes dos 
Contratos de Financiamento/Linhas de Crédito referidos no Considerando 
precedente ascendem, aproximadamente, ao montante global de � [•], 
conforme mapa que constitui o Anexo [•] do presente Acordo.

TERCEIRO: A SOCIEDADE A, a SOCIEDADE B e a SOCIEDADE C, na 
qualidade de devedoras e os Intervenientes, na qualidade de avalistas, 
solicitaram ao BANCO a reestruturação integrada das dívidas emergentes 
dos referidos Contratos de Financiamento/Linhas de Crédito, tendo suge-
rido, para esse efeito, entre outras soluções, a constituição de um Fundo 
de Investimento Imobiliário (adiante “FII”), atenta a idoneidade deste tipo 
de veículos de investimento no âmbito de operações de reestruturação 
financeira de empresas com ativos imobiliários.

QUARTO: A SOCIEDADE A é proprietária do prédio urbano sito [•], 
inscrito na matriz predial sob o artigo [•] e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de [•] sob o número [•] da referida freguesia, relativamente 
ao qual está em curso um projeto para a constituição de lotes de terreno, 
conforme Plano de Pormenor em apreciação pela Câmara Municipal de [•]

QUINTO: Em [•], foi celebrado, entre a SOCIEDADE A, na qualidade 
de promitente vendedora e a SOCIEDADE B, na qualidade de promiten-
te compradora, um Contrato Promessa de Compra e Venda (doravante 
“CPCV”) de lotes de terreno a constituir sobre o imóvel identificado no 
Considerando precedente, o qual foi aditado em [•] (Anexo [•] do pre-
sente Acordo). A título de sinal e princípio de pagamento, a SOCIEDADE 
B pagou à SOCIEDADE A o montante de � [•]

SEXTO: De acordo com a proposta/solicitação apresentada pelas So-
ciedades Devedoras e pelos Intervenientes, pretende-se que o imóvel 
identificado no Considerando Quarto seja integrado (de forma indireta) 
na carteira de ativos do Fundo de Investimento Imobiliário a constituir, 
permitindo o desenvolvimento do projeto imobiliário em curso de forma 
mais eficiente.

SÉTIMO: Para o BANCO, a constituição do referido Fundo de Investi-
mento Imobiliário só se apresenta como uma solução de reestruturação 
viável se verificados determinados pressupostos. 

OITAVO: As Partes e os Intervenientes chegaram a um consenso quanto 
aos pressupostos/ações a desenvolver para a constituição do Fundo de 
Investimento Imobiliário.
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É livremente e de boa-fé celebrado o presente Acordo Quadro, o qual 
se rege pelos Considerandos supra e pelas Cláusulas seguintes a cujo 
cumprimento as Partes e os Intervenientes reciprocamente se obrigam.

CLÁUSULAS

1. Identificação das Responsabilidades em Dívida

As Partes e os Intervenientes reconhecem e aceitam que as responsa-
bilidades em dívida na presente data, junto do BANCO, emergem dos 
Contratos identificados no Anexo [•] e, na presente data, ascendem aos 
montantes identificados no Anexo [•]

2. Reestruturação das responsabilidades da SOCIEDADE A e das 
responsabilidades emergentes do empréstimo [•] (celebrado entre 
o BANCO e a SOCIEDADE B)

As Partes e os Intervenientes acordam que a reestruturação das responsa-
bilidades da SOCIEDADE A e, bem assim, a reestruturação das responsa-
bilidades emergentes do empréstimo [•] (celebrado com a SOCIEDADE 
B) serão efetuadas por via da constituição de um Fundo de Investimento 
Imobiliário, conforme previsto nos números seguintes:

2.1. Ações a desenvolver até à/na data da celebração do presente 
Acordo

 As Partes e/ou os Intervenientes, conforme aplicável, obrigam-se à 
realização das seguintes ações até à/na data da celebração do presente 
Acordo:

a) Por F2, a constituição de um special purpose vehicle/SPV, desig-
nadamente, por via da subscrição em espécie do respetivo capital 
social, mediante a entrega da totalidade das ações representativas 
do capital social da SOCIEDADE A, de que é titular.

b) Pelo SPV: i) a constituição de penhor financeiro sobre as ações 
representativas do capital social da SOCIEDADE A, para garantia 
do cumprimento de obrigações assumidas por esta sociedade junto 
do BANCO (conforme minuta base que constitui Anexo [•] e, bem 
assim, ii) a emissão de Procuração a favor do Banco, conferindo-
-lhe os poderes necessários para a execução do penhor (conforme 
minuta base que constitui Anexo [•]).
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c) Pela SOCIEDADE A e SOCIEDADE B, a celebração de um 
Acordo/ Promessa de Revogação do CPCV supra identificado no 
Considerando Quinto, nos termos do qual:

> é estabelecido pelas Partes que a promitente vendedora (SOCIE-
DADE A) restituirá à promitente compradora (SOCIEDADE B) 
o montante de � [•] recebido a título de sinal, acrescido de um 
valor a título indemnizatório que permita à SOCIEDADE B i) a 
regularização do empréstimo [•] (melhor identificado no Anexo 
[•]); e ii) a subscrição do capital social do SPV (na sequência de 
aumento de capital a ocorrer para o efeito), em percentagem não 
inferior a [•]%;

> A SOCIEDADE B obriga-se a utilizar a receita emergente da Re-
vogação do CPCV para a regularização do empréstimo [•] e para 
a subscrição do capital social do SPV.

> As Partes acordam que a concretização da revogação prometida 
ficará dependente da efetiva constituição do FII, ocorrendo em 
simultâneo com esta constituição.

d) Pelo SPV, a subscrição de Promessa Unilateral de constituição do 
Fundo de Investimento Imobiliário, com intervenção da sociedade 
gestora [•], doravante “Sociedade Gestora”, (conforme minuta 
base que constitui Anexo [•]), desde que os resultados obtidos 
na realização das ações previstas em 2.2 infra sejam considerados 
satisfatórios pelo BANCO e pela Sociedade Gestora.

e) Pelo SPV, a subscrição de Promessa de constituição de penhor 
financeiro sobre a totalidade das Unidades de Participação do FII a 
constituir e das quais venha a ser titular (conforme previsto em 2.3 
infra), para garantia do cumprimento das obrigações emergentes de 
eventual financiamento que o BANCO lhe venha a conceder, que 
será acompanhado de Procuração a favor do Banco, conferindo-lhe 
os poderes necessários para a constituição e execução do penhor 
prometido.

f) Por F2 e SOCIEDADE B, a subscrição, respetivamente, de Pro-
messa de constituição de penhor civil e de penhor financeiro 
sobre a totalidade das ações representativas do capital social do 
SPV, a concretizar aquando da constituição do FII, para garantia 
do cumprimento das obrigações emergentes de eventual finan-



Parte IV – Minutas 731

ciamento que o BANCO venha a conceder ao SPV, que será 
também acompanhado da emissão de Procuração(ões) a favor do 
Banco, conferindo-lhe os poderes necessários para a constituição 
e execução do penhor prometido.

2.2. Ações prévias à constituição do Fundo de Investimento 
Imobiliário

 As Partes acordam que a constituição do Fundo de Investimento Imo-
biliário estará dependente da realização (com resultados satisfatórios 
para o BANCO e para a Sociedade Gestora) das seguintes ações:

a) Pelo BANCO e/ou Sociedade Gestora, a realização de uma 

Due Diligence (DD) à SOCIEDADE A, tendo em vista determinar 
todas as dívidas e contingências da sociedade, créditos a receber 
de terceiros, etc.

b) Pela SOCIEDADE A, a apresentação de um PER (Processo Especial 
de Revitalização), depois de concluída a DD referida na alínea 
anterior, de forma a afastar/neutralizar eventuais credores que 
possam inviabilizar a constituição do FII.

2.3. Constituição de um Fundo de Investimento Imobiliário

 Fundo de Investimento Imobiliário cumprirá a seguinte tramitação:

a) A subscrição da totalidade das Unidades de Participação do Fundo 
é feita pelo SPV, em dinheiro e em espécie, da seguinte forma: 

> Em dinheiro, em montante que permita o cumprimento do previsto 
na alínea c) de 2.1 supra, o pagamento de despesas de funciona-
mento do FII, em valor a definir e, bem assim, a aquisição das ações 
representativas do capital social da SOCIEDADE C, detidas pela 
SOCIEDADE B, conforme infra referido em 4.

> Em espécie, mediante a permuta de ações representativas do 
capital da SOCIEDADE A por UP’s do Fundo (para este efeito, 
o BANCO renuncia ao penhor financeiro constituído a seu favor 
sobre as ações representativas do capital social da SOCIEDADE 
A, previsto na alínea b) do ponto 2.1 supra).

b) A subscrição em dinheiro prevista na alínea anterior será financia-
da pelo BANCO, de acordo com as condições (montante, prazo, 
reembolso, pricing, etc.) a definir pelo Banco. 
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c) Simultaneamente, é deliberado o aumento de capital do SPV e 
subscrito pela SOCIEDADE B; 

d) Para garantia do cumprimento das obrigações emergentes do Con-
trato de Financiamento a celebrar nos termos da alínea b) anterior:

> O SPV constitui penhor financeiro sobre a totalidade das UP’s do 
Fundo;

> F2 e SOCIEDADE B, respetivamente, constituem penhor civil e 
penhor financeiro sobre a totalidade das ações do SPV e emitem 
Procuração a favor do Banco conferindo-lhe os poderes necessários 
para a execução do penhor.

> São ainda constituídas as garantias infra referidas em 4.2.

e) titulação das responsabilidades emergentes do mesmo Contrato 
de Financiamento (referido na alínea b)), o SPV subscreve uma 
Livrança de caução em branco, avalizada por SOCIEDADE B, 
F1, F2 e F3.

3. Reestruturação das restantes responsabilidades da SOCIEDADE 
B junto do BANCO

A SOCIEDADE B aceita reestruturar as suas dívidas junto do BANCO 
da seguinte forma:

3.1. Empréstimo [•]

 A SOCIEDADE B subscreve, na data de celebração do presente 
Acordo, uma Promessa Unilateral de Dação em Cumprimento a 
favor do BANCO, acompanhada de procuração para a celebração 
do contrato prometido (conforme minutas em Anexos [•] e [•] ao 
presente Acordo) do imóvel hipotecado em garantia do cumprimento 
das responsabilidades emergentes do contrato de financiamento [•], 
podendo o BANCO optar por, após avaliação, aceitar a promessa ou, 
em alternativa, com o acordo da Sociedade Gestora, integrá-lo no 
Fundo de Investimento Imobiliário a constituir, em condições a definir 
em função do valor que venha a ser determinado, respetivamente, 
pelo Banco ou pelo Fundo para o imóvel.

3.2. Empréstimo [•] e empréstimo [•]

 A SOCIEDADE B subscreve, na data de celebração do presente 
Acordo, uma Promessa Unilateral de Dação em Cumprimento a favor 
do BANCO, acompanhada de procuração para a celebração do con-



Parte IV – Minutas 733

trato prometido (conforme minutas em Anexos [•] e [•] ao presente 
Acordo) dos imóveis hipotecados em garantia do cumprimento das 
responsabilidades emergentes dos contratos de financiamento [•] 
e [•], em condições a definir em função do valor que venha a ser 
definido pelo Banco para os imóveis.

3.3. Empréstimo [•]

3.3.1. A SOCIEDADE B subscreve, na data de celebração do presente 
Acordo, uma  Promessa Unilateral de Dação em Cumprimento a 
favor do BANCO, acompanhada de procuração para a celebração 
do contrato prometido (conforme minutas em Anexos [•] e [•] ao 
presente Acordo) do imóvel hipotecado em garantia do cumprimen-
to das responsabilidades emergentes do contrato de financiamento 
[•], em condições a definir em função do valor que venha a ser 
definido pelo Banco para o imóvel (sede da SOCIEDADE B). 

3.3.2. Verificando-se celebração do contrato prometido nos termos 
do número anterior, o BANCO aceita dar em locação o mesmo 
imóvel à SOCIEDADE B, em condições de prazo, pricing, plano 
de rendas e valor residual a definir pelo Banco.

3.4. Empréstimo [•]

 A SOCIEDADE B compromete-se, desde já, expressamente, a celebrar 
o Contrato de Compra e Venda prometido no âmbito do Contrato 
Promessa de Compra e Venda que, na qualidade de promitente 
vendedora, celebrou em [•] com a [•], (em Anexo [•] ao presente 
Acordo), o qual tem por objeto o imóvel hipotecado em garantia do 
cumprimento das responsabilidades emergentes do contrato de finan-
ciamento [•], de forma a, com o produto da venda, amortizar/liquidar 
as responsabilidades emergentes deste contrato de financiamento.

3.5. Reestruturação/Liquidação de outras responsabilidades da 
SOCIEDADE B

3.5.1. As restantes responsabilidades da SOCIEDADE B junto do 
BANCO (identificadas no Anexo II do presente Acordo e não 
previstas nos números anteriores), serão pagas pelo SPV (supra 
identificado em 2.1, alínea a)), no âmbito do financiamento previsto 
na alínea b) do ponto 2.3 supra.

3.5.2. O financiamento a que se alude no ponto anterior poderá, 
ainda, ter como finalidade a liquidação dos montantes que rema-
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nescerem em dívida em resultado de qualquer das regularizações 
previstas em 3.1, 3.2., 3.3 e 3.4 supra ou 4 infra. 

4. Reestruturação das responsabilidades da SOCIEDADE C junto 
do BANCO

4.1. A SOCIEDADE B, na qualidade de acionista maioritária da SO-
CIEDADE C, obriga-se a alienar ao SPV as ações representativas do 
capital social da SOCIEDADE C, de que é titular, e, por outro lado, 
a utilizar a eventual receita emergente da alienação daquelas ações 
para a regularização de responsabilidades junto do BANCO.

4.2. Para reforço da garantia do cumprimento das obrigações emergen-
tes do Contrato de Financiamento referido na alínea b) do ponto 2.3 
supra e simultaneamente à sua celebração: 

4.2.1.1. O SPV i) constitui a favor do BANCO penhor financeiro 
sobre as ações representativas do capital social da SOCIEDADE C 
(que adquire à SOCIEDADE B) e ii) emite Procuração conferindo-
-lhe os poderes necessários para a execução do penhor;

4.2.1.2. A SOCIEDADE C constitui Hipoteca específica sobre o 
imóvel sito em [•], registado na Conservatória do Registo Predial 
de [•], sob o nº [•] e inscrito na respetiva matriz sob o artigo [•] 
da freguesia de [•]

5. Prazo/calendarização

5.1. Tendo em vista a concretização dos termos previstos no presente 
Acordo, as Partes estabelecem que:

a) As ações previstas em 2.1, 3.1, 3.2 e 3.3.1 supra devem ser con-
cretizadas até à/na data da celebração do presente Acordo;

b) As ações previstas em 2.2 supra devem estar concluídas até [•];

c) A autorização para a constituição do Fundo de Investimento Imo-
biliário deve ser emitida pela CMVM até [•];

d) A tramitação prevista em 2.3 supra deve estar concluída em [•] 

5.2. Este Acordo considera-se sem efeito se a calendarização prevista em 
5.1 supra não for cumprida pelas Partes e não tiver sido prorrogada, 
por escrito, por Acordo das Partes e dos Intervenientes.

5.3. Verificando-se o previsto em 5.2 anterior, poderá o BANCO exe-
cutar judicialmente as responsabilidades assumidas pelas Sociedades 
Devedoras no âmbito dos Contratos identificados no Anexo I.
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6. Alterações

Qualquer alteração ao presente Acordo deve revestir a forma de docu-
mento escrito assinado pelas Partes e Intervenientes.

7. Comunicações

7.1. Para efeitos das comunicações aqui previstas, bem como, para 
citação em caso de litígio, fica expressamente convencionado que as 
Partes e os Intervenientes têm por domicílio as respetivas moradas 
acima indicadas neste Acordo. 

7.2. Enquanto não se extinguirem as relações emergentes deste Acordo, 
é inoponível ao Banco qualquer alteração dos domicílios ora indi-
cados, salvo se, respetivamente, houverem notificado o Banco da 
alteração de morada, mediante carta registada com aviso de receção 
nos 30 dias subsequentes à respetiva ocorrência. 

As Partes e os Intervenientes declaram que o clausulado neste Acordo 
reflete os exatos termos das negociações que estabeleceram, e que nele 
consta tudo quanto foi por mútuo acordo estabelecido, sobrepondo-se a 
toda e qualquer anterior negociação, correspondência, compromisso ou 
entendimento entre os mesmos relativamente ao mesmo objeto.

Anexos:

Lisboa, [•]
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E) Acordo de Princípios para Reestruturação 
de Créditos com Reforço de Garantias

Acordo de Princípios

Primeiro Contratante/ Sociedade: 

Adiante abreviadamente designado por Sociedade [•].

Segundo Contratante/ Banco: 

Adiante abreviadamente designado por Banco.

Terceiros Contratantes/ Acionistas da Sociedade / Avalistas: 

Adiante abreviadamente designados por Avalistas.

4. Considerandos:

Considerando que:

1. A Sociedade [•] é dona e legítima possuidora de [•] frações autónomas 
melhor identificadas no Anexo I ao presente Acordo, do qual faz parte 
integrante, que integram o prédio urbano em regime de propriedade 
horizontal, composto de [•] onde se insere o empreendimento turístico 
denominado [•] [na hipótese desta minuta, um hotel].

2. As frações designadas pelas letras [•] melhor identificadas no Anexo I 
ao presente Contrato, encontram-se oneradas com [indicar o ónus e dados 
de sua inscrição no registo predial].

3. Por forma a impedir a venda judicial dos imóveis prometidos dar de 
garantia nos termos do presente Acordo, o Banco ponderá negociar e 
proceder ao pagamento ou aquisição de todos os créditos garantidos 
pelos ónus que incidem sobre os referidos imóveis, ficando titular ou 
sub-rogado nos mesmos.
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4. Encontra-se pendente de apreciação uma proposta global e definitiva 
de reestruturação das dívidas da Sociedade A, cujo montante de capital e 
juros é de aproximadamente [•] [valor], conforme extratos que se juntam 
no Anexo II.

5. A atividade comercial da Sociedade A, enquanto proprietária e respon-
sável pela gestão do Empreendimento Turístico, encontra-se gravemente 
perturbada, atendendo à existência das identificadas dívidas e da penhora 
dos saldos das contas bancárias [•] abertas no Banco.

6. Para tentar evitar o encerramento do Empreendimento Turístico torna-se 
urgente efetuar o pagamento dos salários dos trabalhadores e renegociar 
as dívidas existentes.

7. Nesta data, o Banco não está em condições de aprovar um plano de 
reestruturação dos seus créditos, atendendo a que não se encontram con-
cluídas as avaliações dos ativos envolvidos (frações autónomas, equipa-
mentos e estabelecimento hoteleiro) na operação de reforço de garantias.

8. O Banco irá apreciar a proposta de reestruturação da dívida apresen-
tada pela Sociedade por via do recálculo dos juros, mas sem que venha 
a conceder qualquer perdão de capital, no limite do valor máximo das 
avaliações dos ativos envolvidos na operação de reforço de garantias ou 
dação em pagamento.

9. Sem prejuízo dos Considerandos 7 e 8 anteriores, o Banco está em 
condições de aceitar aumentar o seu envolvimento comercial no montante 
máximo de [•] [valor], na condição de serem prestadas garantias adicionais 
para a dívida da Sociedade.

5. Cláusulas:

Cláusula Primeira (Confissão de Dívida)

Para os devidos e legais efeitos a Sociedade [•] declara, reconhece e 
confessa-se devedora ao Banco do montante de capital de [•] [valor] 
relativo às responsabilidades assumidas por aquela Sociedade perante o 
Banco e melhor identificadas no Considerando 4 supra.

O Banco aceita, para os devidos e legais efeitos a referida confissão de 
dívida, mas não prescinde do direito aos juros vencidos e vincendos que 
sejam devidos após o recálculo dos mesmos em função de aplicação da 
taxa de [•].
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Cláusula Segunda (Garantias)

1. Para reforço da garantia do integral e pontual pagamento da dívida 
melhor identificada na cláusula anterior e respetivos juros e encargos, a 
Sociedade [•] no ato da assinatura do presente Acordo, entrega ao Ban-
co uma livrança de caução por si subscrita e avalizada pelos Senhores 
[•], Acionistas da Sociedade A, ficando o Banco, por esse instrumento, 
expressa e irrevogavelmente autorizado a, em caso de não cumprimento 
do pagamento da referida dívida, preencher livremente a dita livrança, 
através de qualquer um dos seus funcionários, designadamente no que 
se refere às datas de emissão e do vencimento, ao local de pagamento e 
aos valores assumidos e financiados, incluindo capital e juros, qualquer 
que seja a sua natureza, impostos, comissões e outros encargos que sejam 
devidos, podendo o Banco descontar essa livrança e utilizar o produto do 
desconto para titulação do seu crédito.

2. Para garantia do integral e pontual pagamento da dívida melhor iden-
tificada na cláusula anterior e respectivos juros e encargos, o Banco fica, 
ainda, garantido por:

a) Promessa Unilateral de Dação em Pagamento (parte integrante deste 
Acordo como Anexo III), nesta data formalizada pela Sociedade A, 
das frações autónomas melhor identificadas no Anexo I ao presente 
Acordo, do qual faz parte integrante, que integram o prédio urbano 
em regime de propriedade horizontal, composto de [•] onde se insere 
o empreendimento turístico denominado [•] [na hipótese desta mi-
nuta, um hotel], dos quais é dona e legitima proprietária, cujo registo 
provisório se encontra efectivado;

b) Promessa Unilateral de Hipoteca (parte integrante deste Acordo como 
Anexo IV), nesta data formalizada pela Sociedade A, a favor do Banco 
dos imóveis melhor identificados no Anexo I ao presente Acordo;

c) Contrato de Penhor de Valores Mobiliários sobre as ações da Socie-
dade [•], tituladas pelos Acionistas [indicar], conforme Contrato nesta 
data celebrado com o Banco, o qual constitui parte integrante deste 
Acordo como Anexo V.

3. Caso as garantias previstas nas alíneas a) e b) do número 2 desta 
cláusula, ora prometidas pela Sociedade [•], venham a ser executadas 
tornando-se o Banco proprietário dos imóveis melhor identificados no 
Anexo I deste Acordo, o Banco reconhece e aceita, desde já, o direito de 
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Opção de Compra à Sociedade A ou de realização de operação de locação 
financeira imobiliária relativamente às referidas frações autónomas, que 
constituem o Empreendimento Turístico, pelo valor mínimo correspondente 
ao montante da dívida pelo qual a Sociedade se confessa devedora no 
âmbito do presente Acordo.

Cláusula Terceira (Valor de Título Executivo)

1. O presente Acordo, nomeadamente na vertente do reconhecimento 
e confissão de dívida, tem o valor de título executivo para os efeitos no 
art.46º do Código de Processo Civil.

2. Os extratos da conta identificada na cláusula primeira serão documento 
bastante para a prova da dívida e da sua movimentação.

6. Fiscalidade:

Imposto de Selo pago por meio de guia - Verba [•]da T.G.I.S., liquidado 
em [•] [data] valor de [•].

7. Local, Data e Assinaturas

8. Anexos:

Anexo I - Frações de Propriedade da Sociedade A;

Anexo II - Proposta de Reestruturação de Créditos e Extractos das dívidas 
da Sociedade [•] perante o Banco;

Anexo III - Promessa Unilateral de Dação em Pagamento pela Sociedade A;

Anexo IV - Promessa Unilateral de Constituição de Hipoteca pela So- 
ciedade A;

Anexo V - Contrato de Penhor de Títulos;

Anexo VI - Procuração Irrevogável.

Anexo I

Frações de propriedade da Sociedade A

A Sociedade A é dona e legítima possuidora das seguintes frações autó-
nomas do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, edifício 
composto de [•] onde se insere o empreendimento turístico: [•] [indicar, 
individualmente, cada uma das frações].
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Anexo II

Proposta de Reestruturação de Créditos e Extractos das dívidas da Socie-
dade [•] perante o Banco

Anexo III

Promessa Unilateral de Dação em Pagamento pela Sociedade [•]

1. Declarante/ Sociedade:

Adiante abreviadamente designada por Sociedade [•].

2. Considerandos:

Considerando que:

1. A Sociedade [•] é dona e legítima proprietária das frações autónomas 
do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, edifício compos-
to de [•] onde se insere o empreendimento turístico [•] [no caso desta 
minuta, um hotel]: [•] [indicar, individualmente, cada uma das frações].

2. A Sociedade [•], enquanto dona e legítima proprietária das frações au-
tónomas melhor identificadas no Considerando 1, pretende entregá-las ao 
Banco para pagamento das dívidas referidas nos Considerandos 4 e 5 infra;

3. As frações identificadas no Considerando 1 deste Contrato encontram-se 
oneradas com [•] [indicar o ónus e respetivo registo];

4. Por forma a impedir a venda judicial dos imóveis objeto da presente 
Promessa e consequente encerramento do Empreendimento Turístico, o 
Banco pondera negociar e proceder ao pagamento ou aquisição de todos 
os créditos garantidos pelos ónus que incidem sobre os referidos imóveis, 
subrogando-se no direito de crédito;

5. Encontra-se pendente de apreciação pelo Banco uma proposta de rees-
truturação global das dívidas da Sociedade A, cujo montante de capital e 
juros é de aproximadamente [•] [valor];

6. A Sociedade A reconhece e confessa-se devedora ao Banco [•],dora-
vante designado abreviadamente por Banco, do montante de capital de 
[•] [valor] relativo às responsabilidades assumidas por aquela Sociedade 
perante o Banco e melhor identificadas no Considerando anterior, bem 
como dos créditos resultantes da sub-rogação que, eventualmente, se opere 
a favor do Banco mencionada no Considerando 4 supra;
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7. A Sociedade tem justificado interesse em efetuar ao Banco a Dação em 
Pagamento das frações melhor identificadas no Considerando 1 supra, para 
pagamento parcial dos créditos resultantes das dívidas emergentes de todas 
e quaisquer obrigações assumidas ou a assumir pela Sociedade A perante 
o Banco, até ao montante melhor identificado no Considerando 6 supra.

3. Cláusulas:

Cláusula Primeira (Promessa de Dação)

Pela presente Promessa, a Sociedade [•] promete, de forma irrevogável, 
dar ao Banco os imóveis melhor identificados no Considerando 1 supra, 
livres de ónus ou encargos, com exceção dos supra identificados, para 
pagamento parcial dos créditos resultantes das dívidas emergentes de 
todas e quaisquer obrigações assumidas ou a assumir pela Sociedade [•] 
perante o Banco até ao montante valor global de [•];

Cláusula Segunda (Mandato)

1. Com a assinatura da presente Promessa, a Sociedade A confere ao 
Banco, a título de mandato, os poderes necessários para, com a faculdade 
de substabelecer ou através de qualquer um dos seus funcionários, dar a 
si próprio os imóveis melhor identificados no Considerando 1 supra da 
presente Promessa, para pagamento parcial dos créditos resultantes das 
dívidas emergentes de todas e quaisquer obrigações assumidas ou a assumir 
pela Sociedade perante o Banco até ao montante melhor identificado no 
Considerando 6 supra.

2. Aos indicados fins, poderá o Banco, na qualidade de mandatário, no-
meadamente, através de qualquer um dos seus funcionários, assinar tudo 
quanto necessário for, nomeadamente, outorgar a respetiva escritura pú-
blica ou contrato particular autenticado de Dação nas condições, termos, 
valores que entender mais convenientes.

3. Aos indicados fins pode, o referido mandatário, proceder a quaisquer 
atos de registo predial, provisórios ou definitivos, averbamentos, modifi-
cações ou cancelamentos, prestar as declarações complementares neces-
sárias, requerer quaisquer inscrições ou alterações à descrição predial e 
averbamentos à inscrição matricial e, ainda, de um modo geral praticar, 
requerer e assinar o que necessário se torne em qualquer Entidade Pública 
ou Privada, nomeadamente, Repartição Pública, Conservatória do Registo 
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Predial ou Câmara Municipal respeitante aos supra referidos imóveis, por 
forma ao cabal cumprimento do presente mandato.

4. A Sociedade A, mais confere ao Banco os necessários poderes para, 
em seu nome e representação, dar o consentimento para as renovações 
do registo provisório de aquisição admitidas no número quatro do artigo 
noventa e dois do Código do Registo Predial.

5. A presente cláusula configura Procuração que é feita também no in-
teresse do mandatário, que poderá celebrar negócio consigo nos termos 
do artigo duzentos e sessenta e um do Código Civil, ficando o mesmo 
dispensado da prestação de contas relativas ao exercício do mandato.

Cláusula Terceira (Contrato Prometido)

1. O Contrato de Dação em Pagamento prometido será celebrado no 
prazo máximo de [•], a contar da data da outorga da presente Promessa 
Unilateral, dando a Sociedade [•] pela presente Promessa o necessário 
consentimento para a eventual renovação do respetivo registo provisório, 
nos termos do disposto no nº 4 do artigo 92º do Código de Registo Predial;

2. O valor dos imóveis prometidos dar em pagamento pela presente 
Promessa será aferido com o recurso a avaliações ordenadas pelo Banco 
e efetuadas por dois peritos avaliadores independentes, cujos encargos 
serão suportados pela Sociedade A.

Cláusula Quarta (Prorrogação do Prazo)

O prazo previsto na cláusula anterior para realização do Contrato Prome-
tido prorrogar-se-á automaticamente até ao limite previsto no n 4 do art.º 
92 do Código do Registo Predial.

Cláusula Quinta (Documentos)

A Sociedade obriga-se a entregar ao Banco toda a documentação ne-
cessária para a celebração do Contrato Prometido, bem como a prestar 
toda a sua colaboração, sempre que necessária, com essa finalidade, à 
primeira interpelação.

Cláusula Sexta (Despesas)

Todas as despesas relacionadas com a presente Promessa Unilateral, com 
o Contrato Prometido e com todos os demais atos ou Contratos com os 
mesmos de algum modo relacionados, despesas notariais e demais en-
cargos com a escritura prometida, serão suportadas pela Sociedade [•].
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Cláusula Sétima (Outras Despesas)

A Sociedade A assume, perante o Banco, todas as responsabilidades refe-
rentes a quaisquer despesas, encargos, impostos, seguros, taxas, multas, 
coimas ou outras quantias devidas a terceiros, entidades públicas ou priva-
das, e que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis objeto do presente 
Contrato, que sejam devidas, mesmo que venham a ser apresentadas ou 
debitadas ao Banco em momento posterior a esta data, masse reportem 
ao período de utilização das mesmas pela Sociedade [•], obrigando-se 
a pagar, de imediato, as quantias apresentadas a Banco pagamento, logo 
que para tal sejam notificados, pelas respetivas entidades ou pelo Banco.

Cláusula Oitava (Natureza de Contrato Promessa de Dação)

1. A presente Promessa Unilateral de Dação assumirá a natureza de Con-
trato Promessa de Dação em Pagamento bilateral, com a sua aceitação 
expressa pelo Banco, ficando a Sociedade, por esse efeito, obrigada, a 
celebrar o respetivo Contrato de Dação em Pagamento.

2. A aceitação referida no número anterior poderá ser efetuada por simples 
declaração escrita dirigida à Sociedade A por fax ou por carta registada 
com aviso de receção até ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira 
supra, produzindo os seus efeitos na data do respetivo envio.

Cláusula Nona (Execução Específica)

Qualquer das partes poderá exigir a execução específica da promessa 
de dação, nos termos do artigo 830º do Código Civil e demais legislação 
aplicável.

4. Data, Local e Assinaturas

Anexo IV

Promessa Unilateral de Constituição de Hipoteca pela Sociedade A

1. Declarante/ Sociedade:

Doravante designada por Sociedade [•].

2. Considerandos:

Considerando que:
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1. A Sociedade A é dona e legítima proprietária das frações autónomas do 
prédio urbano em regime de propriedade horizontal, edifício composto de 
[•] onde se insere o empreendimento turístico [•]: [indicar, individual-
mente, cada uma das frações do hotel];

2. A Sociedade [•], enquanto dona e legítima proprietária das frações 
autónomas melhor identificadas no Considerando 1, pretende hipotecá-las 
a favor do Banco para garantia do pagamento parcial dos créditos resul-
tantes das dívidas emergentes de todas e quaisquer obrigações assumidas 
ou a assumir pela Sociedade perante o Banco até ao montante melhor 
identificado no Considerando 5 infra;

3. As frações melhor identificadas no Considerando 1 supra encontram-se 
oneradas com [•] [indicar o ónus e o seu registo];

4. Por forma a impedir a venda judicial dos imóveis objeto da presente 
Promessa e consequente encerramento do Empreendimento Turístico, o 
Banco pondera negociar e proceder ao pagamento ou aquisição de todos 
os créditos garantidos pelos ónus que incidem sobre os referidos imóveis, 
ficando titular ou sub-rogado nos mesmos;

5. Encontra-se pendente de apreciação uma proposta de reestruturação 
das dívidas da Sociedade [•], cujo montante de capital e juros é de apro-
ximadamente [•];

6. A Sociedade [•] reconheceu e confessou-se devedora ao Banco [•],do-
ravante designado abreviadamente por Banco, do montante de capital de 
[•] relativo às responsabilidades assumidas por aquela Sociedade perante 
o Banco e melhor identificadas no Considerando anterior, bem como dos 
créditos resultantes da sub-rogação que, eventual- mente, se opere a favor 
do Banco mencionada no Considerando 4 supra;

7. A Sociedade [•], para garantia de todas e quaisquer obrigações por 
si assumidas perante o Banco, incluindo as melhores identificadas no 
Considerando anterior, promete constituir hipoteca sobre os bens imóveis 
melhor identificados no Considerando 1, nos termos e condições expressas 
na presente Promessa.

3. Cláusulas:

Cláusula Primeira (Propriedade do Imóveis)

A Sociedade é dona e legitima possuidora dos bens imóveis melhor iden-
tificados no Considerando 1 supra.
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Cláusula Segunda (Constituição de Hipoteca)

Pelo presente Contrato a Sociedade [•] promete e obriga-se a constituir 
hipoteca sobre os bens imóveis melhor identificados no Considerando 1 
supra a favor do Banco, para garantia do pagamento parcial dos créditos 
resultantes das dívidas emergentes de todas e quaisquer obrigações as-
sumidas ou a assumir pela Sociedade [•] perante o Banco, até ao limite 
de [•] [valor].

Cláusula Terceira (Constituição de Mandato)

1. A escritura pública ou contrato particular autenticado de constituição 
definitiva de hipoteca, objeto do presente Contrato, será celebrado no dia, 
local e condições que o Banco considere mais adequados.

2. Com a assinatura da presente Promessa a Sociedade [•] confere ao Ban-
co, a título de mandato, os poderes necessários para, com a faculdade de 
substabelecer ou através de qualquer um dos seus funcionários, constituir 
a seu favor, para garantia do pagamento parcial dos créditos resultantes 
das dívidas emergentes de todas e quaisquer obrigações assumidos ou a 
assumir pela mandante perante o Banco mandatário e nas condições que 
entender convenientes, hipoteca voluntária sobre as frações autónomas 
melhor identificadas no Considerando 1 da presente Promessa.

3. Aos indicados fins, poderá o Banco, na qualidade de mandatário, 
nomeadamente, através de qualquer um dos seus funcionários, assinar 
tudo quanto necessário for, nomeadamente, outorgar a respetiva escritura 
pública de hipoteca ou contrato particular autenticado de constituição 
definitiva de hipoteca, nas condições, termos, valores que entender mais 
convenientes.

4. Aos indicados fins pode, ainda, o referido mandatário, proceder a 
quaisquer atos de registo predial, provisórios ou definitivos, averbamentos, 
modificações ou cancelamentos, prestar as declarações complementares 
necessárias, requerer quaisquer inscrições ou alterações à descrição predial 
e averbamentos à inscrição matricial, e, ainda, de um modo geral praticar, 
requerer e assinar o que necessário se torne em qualquer Entidade Pública 
ou Privada, nomeadamente, Repartição Pública, Conservatória do Registo 
Predial ou Câmara Municipal respeitante aos supra referidos imóveis, por 
forma ao cabal cumprimento do presente mandato.

5. A presente cláusula configura procuração que é feita também no in-
teresse do mandatário, que poderá celebrar negócio consigo nos termos 
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do artigo duzentos e sessenta e um do Código Civil, ficando o mesmo 
dispensado da prestação de contas relativas ao exercício do mandato.

Cláusula Quarta (Despesas)

São da responsabilidade da Sociedade [•] todas as despesas com a 
constituição, registo, distrate e cancelamento da hipoteca, bem como as 
contribuições, taxas e impostos que incidam sobre os bens imóveis objeto 
da hipoteca ora prometida.

Cláusula Quinta (Avaliação dos Imóveis)

Para aferição e verificação da suficiência do valor da garantia a prestar 
no âmbito da presente Promessa o Banco mandará avaliar, às custas da 
Sociedade A, os imóveis objeto da presente Promessa, cuja execução 
ficará a cargo de peritos avaliadores independentes.

Cláusula Sexta (Contrato Promessa)

1. A presente Promessa Unilateral de Hipoteca assumirá a natureza de 
Contrato Promessa de Hipoteca bilateral com a sua aceitação expressa 
pelo Banco, ficando a Sociedade [•], por esse efeito, obrigada a outorgar 
a respetiva escritura pública ou contrato particular autenticado de cons-
tituição de hipoteca.

2. A aceitação referida no número anterior poderá ser efetuada por simples 
declaração escrita dirigida à Sociedade [•] por fax ou por carta registada 
com aviso de recepção, produzindo os seus efeitos na data do respetivo 
envio.

4. Data, Local e Assinatura

Anexo V

Contrato de Penhor de Títulos

1. Primeiros Contratantes / Acionistas da Sociedade [•]:

Adiante designados conjuntamente por Primeiros Contratantes.

2. Segundo Contratante/ Banco:

Adiante designado abreviadamente por Banco.
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3. Considerandos:

Considerando que:

1. A Sociedade [•] é dona e legítima possuidora das seguintes frações 

autónomas do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, edifício 

composto de [•], onde se insere o empreendimento turístico [•]:[•] [in-
dicar, individualmente, cada uma das frações];

2. As frações encontram-se oneradas com [•] [indicar o ónus e seu registo];

3. Por forma a impedir a venda judicial das identificadas frações, e con-
sequente encerramento do Empreendimento Turístico, o Banco pondera 
negociar e proceder ao pagamento ou aquisição de todos os créditos 
garantidos pelos ónus que incidem sobre os referidos imóveis ficando 
titular ou sub-rogado nos mesmos;

4. Encontra-se pendente de apreciação uma proposta de reestruturação 
global das dívidas da Sociedade [•] cujo montante de capital e juros é 
de aproximadamente [•];

5. A Sociedade A reconheceu e confessou-se devedora do Banco, do 
montante de capital de [•] relativo às responsabilidades assumidas por 
aquela Sociedade perante o Banco, melhor identificadas no Conside-
rando anterior, bem como dos créditos resultantes da sub-rogação que, 
eventualmente, se opere a favor do Banco mencionada no Considerando 
3 supra;

6. A atividade comercial da Sociedade [•], enquanto proprietária das 
frações melhor identificadas no Considerando 1 supra, encontra-se gra-
vemente perturbada, atendendo à existência das identificadas dívidas da 
Sociedade A e dos ónus melhor identificados no Considerando 2 supra, os 
quais poderão conduzir ao encerramento do Empreendimento Turístico;

7. Os Primeiros Contratantes têm justificado interesse próprio no cumpri-
mento das obrigações da Sociedade A perante o Banco, tendo em vista 
evitar o encerramento do Empreendimento Turístico, principal atividade 
empresarial da Sociedade A da qual são acionistas.

É de boa fé, reciprocamente acordado e livremente aceite o presente 

Contrato de Penhor de Títulos de que os precedentes Considerandos fazem 

parte integrante, o qual se regerá nas condições e nos termos previstos 

nas cláusulas seguintes:
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4. Cláusulas:

Cláusula Primeira (Constituição de Penhor)

1. Pelo presente Contrato os Primeiros Contratantes constituem penhor 

em primeiro grau sobre [•] ações, no valor nominal unitário de [•] cada, 

representativas de [•]% do capital social da Sociedade

A, melhor identificada no Considerando 1 supra, a favor do Banco, das 

quais declaram ser legítimos donos, bem como sobre todos os suprimentos/

prestações acessórias/prestações suplementares de capital de que os Pri-

meiros Contratantes sejam titulares na Sociedade [•], na presente data, e 

demais suprimentos que venham a constituir, os quais servirão de garantia 

de bom e integral cumprimento de todas e quaisquer responsabilidades 

assumidas ou a assumir pela Sociedade [•], melhor identificada no Con-

siderando 1 supra, perante o Banco, até ao montante ao máximo de [•].

2. O penhor ora constituído terá a máxima amplitude legal, e subsistirá 

até ao pagamento integral das responsabilidades por ele garantidas, o 

qual garante ainda os juros, encargos e despesas, bem como eventuais 

penalidades àquelas inerentes.

3. O penhor abrange ainda os respetivos direitos por incorporação de 

reservas e direitos de preferência que lhes vierem a ser atribuídos, bem 

como os aumentos de capital, para o que, os Primeiros Contratantes se 

obrigam aos respetivos aditamentos.

4. O Primeiros Contratantes obrigam-se a depositar e registar, na presente 

data, e a manter depositados e registados os valores objeto deste penhor 

nas contas de valores mobiliários abertas para o efeito junto do Banco, e 

a não assinar quaisquer autos de penhora, arresto ou apreensão judicial 

que tenham por objeto as ações ora empenhadas, sem que deles conste 

a menção ao presente penhor.

5. O Banco aceita a constituição do penhor nos termos constantes das 

cláusulas do presente Contrato.

Cláusula Segunda (Alienação de Valores Objeto de Penhor)

Se os Primeiros Contratantes pretenderem alienar, no todo ou em parte, 

os valores mobiliários objeto do penhor, só o poderão fazer após a prévia 

autorização expressa, e por escrito, do Banco.
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Cláusula Terceira (Reforço do Penhor)

Sempre que ocorra uma depreciação superior a [•]% do valor dos títulos 
dados como penhor, os Primeiros Contratantes têm o dever de efetuar o 
reforço do penhor, comprometendo-se desde já a fazê-lo.

Cláusula Quarta (Nova Relação dos Títulos Empenhados)

Em caso de reforço deste penhor com o depósito no Banco de novos 
títulos pelo Primeiros Contratantes, ou sempre que se verifique a substi-
tuição dos títulos ora empenhados, elaborar-se-á nova relação dos títulos 
empenhados, assinada por estes, que se considerará para todos os efeitos, 
parte integrante do presente Contrato.

Cláusula Quinta (Exigibilidade do Penhor)

O penhor torna-se imediatamente exigível e exequível e poderá ser exe-
cutado quando se mostrarem vencidas quaisquer das responsabilidades 
cujo cumprimento assegura, ou quando não for cumprida pelos Primeiros 
Contratantes qualquer das obrigações garantidas, sem necessidade de 
interpelação.

Cláusula Sexta (Exigibilidade de Cumprimento Antecipado)

1. Caso os valores mobiliários empenhados venham a ser objeto de penho-
ra, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial, bem como no 
caso de, sem autorização expressa do Banco, venham a ser alienados, total 
ou parcialmente, ou por qualquer forma onerados, total ou parcialmente 
ou, de um modo geral, for prejudicada a sua livre disposição, designada-
mente por promessa de alienação, ou oneração ou, por qualquer outra 
causa, o seu valor diminuir, o Banco pode:

a) Exigir o cumprimento imediato das obrigações que o prometido penhor 
assegura, podendo a garantia ser executada;

b) Exigir a substituição ou o reforço do penhor e, se os Primeiros Contratan-
tes, o não fizerem no prazo que o Banco para o efeito lhe conceder, exigir 
então o imediato cumprimento das obrigações garantidas, sem prejuízo 
do disposto nos artigos 678º e 701º do Código Civil.

2. Sujeito ao disposto no número seguinte, o penhor abrangerá os direitos 
sociais inerentes às ações empenhadas que os Primeiros Contratantes 
aceitam transferir para o Banco, nos termos da legislação aplicável, uma 
vez constatada qualquer situação que habilite à execução deste penhor.
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3. O exercício de todos os direitos inerentes aos valores mobiliários em-
penhados continuarão a ser exercidos pelos Primeiros Contratantes até a 
verificação de qualquer situação que habilite à execução deste penhor, 
transmitindo-se para o Banco, no caso de mora ou de incumprimento das 
responsabilidades cujo cumprimento assegura.

4. A transferência de direitos referidos nos antecedentes números operar-
-se-á mediante declaração nesse sentido enviada pelo Banco aos Primeiros 
Contratantes.

Cláusula Sétima (Venda dos Títulos)

1. Tomando-se o penhor exigível, o Banco poderá vender extrajudicialmen-
te os títulos empenhados, assim como os direitos de preferência, por forma 
a reembolsar-se de todo o crédito ora garantido, obrigando-se os Primeiros 
Contratantes, à primeira interpelação, a praticarem todos os atos em que, 
por qualquer motivo, devam intervir para se realizarem as transmissões.

2. Os Primeiros Contratantes conferem ao Banco, para boa execução do 
disposto no número anterior, os poderes necessários para, em seu nome e 
pelo preço que julgar conveniente, proceder à venda dos títulos, de uma 
só vez ou parcelarmente, receber os respetivos produtos da venda deles 
dando quitação, bem como proceder à compensação com os valores em 
dívida na operação garantida, podendo substabelecer tais poderes em 
pessoa à sua escolha e celebrar negócio consigo mesmo.

3. Os poderes conferidos na presente cláusula serão, igualmente, con-
feridos por procuração outorgada na presente data pelos Primeiros 
Contratantes.

Cláusula Oitava (Despesas)

1. Fica a cargo dos Primeiros Contratantes:

a) Todos e quaisquer custos e despesas ou encargos relativos aos títulos 
e inerentes direitos, objeto da garantia, bem como ao exercício, pelo 
Banco ou por em quem este substabelecer, de todos os direitos e 
poderes irrevogáveis conferidos no presente Contrato;

b) Todas e quaisquer despesas relativas à formalização e cancelamento 
deste penhor.

2. São, também, da responsabilidade dos Primeiros Contratantes todas as 
despesas judiciais e extrajudiciais em que o Banco venha a incorrer para 
garantia e cobrança de tudo quanto constituir o seu crédito.
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5. Fiscalidade:

Imposto do Selo. TGIS, Verba 10.

6. Local, Data e Assinaturas

Anexo VI 

Procuração

1. Primeiros Outorgantes:

Que outorgam na qualidade de administradores e em representação da 
Sociedade [•].

2. Declaração

Pelos outorgantes, nas invocadas qualidades, foi dito que:

1. Constituem bastante procurador da Sociedade A, sua representada, o 
Banco [•], a quem conferem os poderes necessários para, com a faculdade 
de substabelecer ou através de qualquer um dos seus funcionários, em 
execução de promessa de dação e de hipoteca formalizadas [•] [data], 
dar a si próprio as frações autónomas, melhor identificadas abaixo, do 
prédio urbano em regime de propriedade horizontal, edifício composto 
de [•], onde se insere o empreendimento turístico [indicar], em paga-
mento parcial de todas e quaisquer obrigações assumidas ou a assumir 
pela mandante perante o Banco mandatário e constituir a seu favor e para 
garantia do pagamento parcial de todas e quaisquer obrigações assumidas 
ou a assumir pela mandante perante o Banco mandatário e nas condições 
que entender convenientes, hipoteca voluntária sobre as mesmas frações 
autónomas do supra referido prédio urbano melhor identificadas a seguir: 
[•] [identificar, individualmente, as frações]
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F) Acordo de Reestruturação de Créditos 
com Financiamento Adicional

Acordo de Reestruturação com Financiamento Adicional

1. Primeiro Contratante/ Mutuante/ Banco:

Adiante designado por Mutuante ou Banco

2. Segundo Contratante / Mutuária / Sociedade:

Adiante designada por Mutuária

3. Terceiros Contratantes / Garantes / Avalistas:

4. Considerandos:

Considerando que:

1. A Mutuária é uma empresa do Grupo [•] e que, conjuntamente com as 
outras empresas do Grupo, encontra-se num processo de Reestruturação 
de Passivo.

2. A Mutuária é devedora ao Banco, à data de [•], de entre outras respon-
sabilidades em curso, do montante de [•], proveniente de:

a) Descoberto na conta de depósito à ordem nº [•], do montante de [•], 
incluindo capital e juros;

b)  Um financiamento designado «facilidade de crédito sob a forma de 
conta corrente» com a referência contabilística [•], ao abrigo de um 
Contrato de Abertura de Crédito celebrado em [•], até ao montante 
máximo de [•], utilizado integralmente;

c) Um financiamento designado «facilidade de crédito sob a forma de 
conta empréstimo» com a referência contabilística [•], ao abrigo de 
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um Contrato de Abertura de Crédito celebrado em [•], até ao montante 
máximo de [•], utilizado atualmente por [•]�;

3. No âmbito das conversações havidas, a Mutuária solicitou ao Banco a 
Reestruturação das responsabilidades acima discriminadas, com pagamen-
to dos juros vencidos, bem como um financiamento adicional do valor 
total de [•], destinando-se [•]ao pagamento de IRS; [•] ao pagamento de 
IRC e [•] ao pagamento à Segurança Social, verbas que se encontram em 
mora junto das Finanças e da Segurança Social, respetivamente, e [valor] à 
liquidação da Conta Corrente identificada na alínea b) do considerando 2.

4. O passivo financeiro atual da Mutuária encontra-se estruturado da 
seguinte forma: [•] [detalhar o passivo].

5. Acordam as partes:

a) Resolver, por mútuo acordo, nos termos da Parte Primeira da presente 
operação, a Conta Corrente identificada na alínea b) do Considerando 
2 anterior;

b) Reestruturar o crédito remanescente em utilização e financiar o adi-
cional solicitado através da constituição de um novo e único Contrato 
e plano de pagamento.

É, livremente e de boa-fé, acordada e celebrada a presente Reestruturação 
de Créditos com financiamento adicional, que se regerá pelas Condições 
Gerais de Crédito do Banco e pelos termos e condições constantes das 
cláusulas particulares seguintes:

5. Condições Particulares:

Parte Primeira

Da Resolução do Contrato de Abertura de Crédito por Conta Corrente

Artigo Único

Pelo presente, face à liquidação integral das responsabilidades que se 
encontram em dívida com disponibilidade emergente do mutuo identifi-
cado na Parte Segunda, as partes resolvem, por mútuo acordo e com efeito 
imediato, o Contrato de Abertura de Crédito - «facilidade de crédito sob 
a forma de conta corrente» - celebrado entre as partes em [•] [data], até 
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ao montante máximo de capital de [•] [valor], contabilizado no Banco 
com a referência [•]. 

Parte Segunda

Do Acordo de Reestruturação de Créditos e Financiamento Adicional

Cláusula Primeira (Montante a Reestruturar / Objeto)

Pelo presente Contrato as partes reestruturam o montante em dívida de 
[•] [valor], conforme acima referido, e o Banco concede à Mutuária, a 
seu pedido, um financiamento adicional no montante de [•] [valor], tudo 
até no montante global de [•] [valor].

Cláusula Segunda (Declarações e Garantias)

Sem prejuízo de outras declarações e garantias constantes do presente 
Contrato, a Mutuária declara e garante ao Mutuante as declarações e 
garantias por si proferidas e prestadas e que, constam do Anexo I («De-
clarações e Garantias») e reconhece e aceita a essencialidade das mesmas 
para o Mutuante na sua decisão de celebrar o presente Contrato, pelo que 
a Mutuária mais garante ao Mutuante, de um modo irrevogável, incondi-
cional e sem reservas, a veracidade, atualidade, exatidão e integralidade 
dessas declarações e garantias.

Cláusula Terceira (Obrigações da Mutuária)

1. Nos termos do presente Contrato do Mútuo, a Mutuária fica sujeita às 
seguintes obrigações:

a) Obrigação de apresentação de informação económico-financeira 
considerada relevante pelo Mutuante, incluindo contas auditadas/
certificadas em base anual da Mutuária, até [data], incluindo também 
as contas consolidadas auditadas do Grupo;

b) Proibição de qualquer payout, remuneração ou reembolso de su-
primentos e/ou empréstimos de sócios durante a vigência dos três 
primeiros anos do presente Contrato, mantendo-se essa proibição, 
decorrido que seja esse prazo, apenas em caso de incumprimento 
por parte da Mutuária;

c) Limitações a endividamento adicional acima de [•] [valor] ;

d) Obrigação de apenas ter contas bancárias abertas junto do Mutuante, 
com a consequente obrigatoriedade de encerramento de todas as 
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restantes contas em qualquer outra instituição do sistema bancário, 
o que deverá ser feito em 30 dias a contar da assinatura do presente 
Contrato;

e) Obrigação de constituição de «Conta-Margem» junto do Mutuante 
para onde, obrigatoriamente, a Mutuária dará ordem de transferências 
mensais de cerca de 1/3 do valor da prestação trimestral do presente 
Contrato, de modo a ter permanentemente disponível o montante 
necessário ao serviço da dívida.

Cláusula Quarta (Outras obrigações da Mutuária)

1. São ainda obrigações da Mutuária, respetivamente, por serem típicas de 
uma operação da natureza que se pretende implementar com o presente 
Contrato:

a) Autonomia financeira mínima: [•]% até [•] [data], [•]% após [•] 
[data] inclusive.

b) Net Debt to Ebitda: [•] [ano] % [•] [percentual]; [•] [ano] %[•] [per-
centual]; [•] [ano],% [•] [percentual] e [•] [ano], % [•] [percentual].

Cláusula Quinta (Obrigações dos Sócios/Acionistas Garantes) 

Nos termos do presente Contrato, os Sócios/Acionistas e Garantes acordam 
não onerar, de qualquer forma, as ações que possuem na Sociedade Mutuá-
ria, sem prejuízo do disposto nas cláusulas Décima Sexta e Décima Nona.

Cláusula Sexta (Finalidade da Reestruturação / Empréstimo)

1. A presente operação constitui uma reestruturação e financiamento 
adicional concedido pelo Mutuante à Mutuária, destinando-se o adicional 
exclusivamente ao pagamento das dívidas fiscais e parafiscais e a liquida-
ção integral da Conta Corrente identificadas no Considerando 3 acima.

2. A Mutuária obriga-se a utilizar os fundos disponibilizados pelo Emprés-
timo unicamente para os fins previstos no número anterior da presente 
cláusula e nas demais condições estabelecidas no presente Contrato.

Cláusula Sétima (Documentos Entregues)

Com a assinatura do presente Contrato foi entregue pela Mutuária a Decla-
ração que consta como Anexo I, a qual é parte integrante deste Contrato.

Cláusula Oitava (Condições Suspensivas dos Desembolsos)

1. O empréstimo adicional concedido ao abrigo do presente Contrato só 
poderá ser utilizado quando estiverem preenchidas todas as Condições 
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Suspensivas dos Desembolsos que à mesma respeitam e que se consubs-
tanciam na prova das dívidas ao Fisco e à Segurança Social, devendo 
os respetivos pagamentos ser feitos por cheques visados ou bancários 
solicitados pela Mutuária a favor das respetivas entidades.

2. Caberá ao Mutuante considerar verificado o preenchimento das Con-
dições Suspensivas dos Desembolsos.

Cláusula Nona (Utilização do Empréstimo)

1. O montante relativo à reestruturação será feito de uma só vez.

2. Nos termos contratuais, a utilização do empréstimo para pagamento das 
dívidas ao Fisco e à Segurança Social poderá ser feita em qualquer dia útil.

3. O pedido de liquidação do Empréstimo deverá, sob pena de não pro-
duzir quaisquer efeitos, ser efetuado mediante pedido escrito enviado ao 
Mutuante.

4. O pedido de utilização do empréstimo deverá ser recebido pelo Mu-
tuante com, pelo menos, 3 dias úteis de antecedência sobre a data da 
respetiva utilização.

Cláusula Décima (Desembolso)

A utilização do Empréstimo será efetuada por débito da conta empréstimo 
aberta para o efeito, por contrapartida a crédito, do montante utilizado, 
na Conta da Mutuária com o nº [•].

Cláusula Décima Primeira (Taxa de Juro e outros encargos)

1. Sobre o capital ora reestruturado e a financiar, que a cada momento se 
encontrar em dívida, vencer-se-ão juros, contados dia a dia, à taxa que 
corresponder à Euribor a [•] dias, em vigor na data-valor do primeiro 
dia de cada período de contagem de juros, arredondada a [•] [conforme 
regime legal em vigor] acrescida de um spread de [•]%.

2. À taxa referida no número anterior, nesta data, corresponde a uma Taxa 
Anual Efetiva, calculada nos termos do D.L. 220/94 de 23 de agosto, de [•]%.

3. Ao crédito utilizado serão ainda aplicáveis outros encargos que sejam 
devidos nos termos da legislação em vigor, nomeadamente de normas 
regulamentares emitidas pelo Banco de Portugal.

4. Em caso de mora no pagamento dos juros remuneratórios, poderá o 
Banco capitalizar os juros que corresponderem ao período mínimo de 
três meses.
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5. Em caso de incumprimento do pagamento de qualquer prestação de 
capital incidirá sobre o respetivo valor e durante o tempo em que o in-
cumprimento se verificar, a taxa de juro moratória correspondente à taxa 
de juro remuneratória fixada na cláusula anterior, acrescida da sobretaxa 
de [•], a título de cláusula penal, ou a mais elevada que estiver em vigor 
na data do incumprimento.

6. A cláusula penal prevista no número anterior incidirá também sobre 
os juros capitalizados, correspondentes ao período mínimo de um ano, 
ou a menor período, se vier a ser permitido por disposição legal ou ad-
ministrativa.

Cláusula Décima Segunda (Prazo de Reembolso)

As Partes acordam expressamente num período de carência de [•] meses 
a contar da data de assinatura da presente operação de Reestruturação/
Empréstimo.

2. Sem prejuízo do Reembolso Antecipado, o Empréstimo deverá ser 
integralmente reembolsado no prazo de [•] anos, em [•] prestações 
trimestrais, sucessivas e postecipadas no valor de [•] cada uma delas, 
ocorrendo o primeiro pagamento em [•] [data].

3. As Partes declaram expressamente não haver qualquer obrigação 
nem compromisso negociado, acordado ou solicitado por qualquer das 
partes, para uma eventual prorrogação do prazo de reembolso previsto 
nesta cláusula.

Cláusula Décima Terceira (Contagem e Vencimento dos Juros)

1. Os juros serão contados dia a dia sobre o capital em dívida do Em-
préstimo, tomando como base um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias 
e o número real de dias decorridos e serão pagos postecipadamente no 
último dia do respetivo Período de Contagem de Juros.

2. Os períodos de contagem de juros serão [•] [indicar a periodicidade da 
contagem], a serem pagos em [•]] prestações postecipadas, com primeiro 
o pagamento em [•] [data].

Cláusula Décima Quarta (Pagamentos)

1. Todos e quaisquer pagamentos ou reembolsos que devam ser efetuados 
ao abrigo do presente Contrato deverão ser realizados nas datas expressa-
mente nele fixadas para o efeito, mediante débito da Conta da Mutuária 
com nº [•], junto da Sucursal [•], ou outra aberta junto do Mutuante.
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2. Nos casos em que os pagamentos não tenham datas expressamente 
fixadas para o efeito no Contrato, os mesmos serão devidos e exigíveis nas 
datas de recepção dos correspondentes avisos de débito, sem prejuízo de 
outras regras constantes do presente Contrato.

Cláusula Décima Quinta (Reembolso Antecipado)

A Mutuária poderá fazer o reembolso antecipado nos termos e condições 
na presente Cláusula.

A Mutuária tem a faculdade de, nas datas de reembolso, poder reembolsar 
a totalidade do Empréstimo, ou parcialmente com mínimo de [•] [valor], 
sem o mesmo dar lugar ao pagamento de penalidades, desde que notifi-
que o Mutuante, por escrito, da sua intenção de proceder ao reembolso 
antecipado com, pelo menos, [•] dias úteis de antecedência sobre a data 
do pretendido reembolso.

Cláusula Décima Sexta (Titulação e Garantias)

1. Em garantia do bom e pontual pagamento da dívida ora reestruturada/
financiada, respetivos juros compensatórios, moratórios e demais encargos:

a) A Mutuária entrega ao Banco, no ato da assinatura do presente Con-
trato, uma livrança de caução por si subscrita e avalizada por [•], 
ficando o Banco por este instrumento expressa e irrevogavelmente 
autorizado a, em caso de não cumprimento de quaisquer responsabili-
dades emergentes do Mútuo e da presente operação de Reestruturação, 
preencher livremente a dita livrança através de qualquer um dos seus 
funcionários, designadamente no que se refere às datas de emissão 
e do vencimento, ao local de pagamento e aos valores assumidos e 
ora reestruturados pela Mutuária perante o Banco, incluindo capital e 
juros, qualquer que seja a sua natureza, impostos, comissões e outros 
encargos que sejam devidos, podendo o Banco descontar essa livrança 
e utilizar o produto do desconto para titulação do seu crédito e;

b) Os Garantes [•] constituem, em instrumento autónomo, a favor do 
Mutuante, penhor de primeiro grau sobre 100% das ações represen-
tativas da totalidade do capital social da Mutuária;

c) Os Garantes [•] prometem dar em cumprimento ao Banco, as ações 
referidas no número anterior e outorgar a favor do mesmo Banco 
uma procuração irrevogável conferindo-lhe os poderes necessários 
para efetuar a transmissão das aludidas ações, nos termos da Cláusula 
Décima Nona.
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Cláusula Décima Sétima (Manutenção das Garantias)

Fica feita reserva expressa de que, todas e quaisquer garantias que assegu-
rem esta reestruturação se mantêm em caso de alteração da sua titulação 
ou do seu plano de pagamento.

Cláusula Décima Oitava (Incumprimento / Vencimento Antecipado)

1. O presente Contrato de Mútuo fica sujeito às seguintes condições de 
vencimento antecipado:

a) Falha em qualquer pagamento de qualquer soma que seja devida;

b) Não cumprimento, parcial ou integral, de qualquer obrigação;

c) Insolvência ou pendência de factos afins;

d) Cessação ou alteração de atividade da Mutuária.

Cláusula Décima Nona (Promessa de Dação com Procuração Irre-
vogável)

1. Os Garantes prometem alienar a favor do Banco as ações referidas no 
número 2 da Cláusula Décima Sexta, que o Banco promete adquirir, como 
dação em cumprimento dos montantes que estiverem em dívida ao abrigo 
do presente Contrato.

2. Para bom cumprimento da promessa de dação expressa no número 
anterior, os Garantes conferem ao Banco, nesta data, procuração ou 
procurações irrevogáveis com os necessários poderes para efetuar a 
transmissão das ações.

3. Previamente à transmissão das ações, estas serão sujeitas a avaliação 
por entidade independente de reconhecida idoneidade, aceite pelos 
Garantes e pelo Banco.

4. O cumprimento da promessa referido nesta cláusula só poderá ser exigi-
do, e os poderes conferidos na referida procuração irrevogável só poderão 
ser exercidos, em caso de incumprimento definitivo, por parte da Mutuária 
ou dos Garantes, das suas obrigações previstas no presente Contrato.

Cláusula Vigésima (Comunicações e Citação Judicial)

1. Quaisquer comunicações a realizar no âmbito da sua execução serão 
efetuadas por carta registada com aviso de recepção ou por telecópia e 
ter-se-ão por realizadas, no caso da carta registada, na data da sua recepção 
e, no caso da telecópia, na data da recepção no posto do destinatário se se 
verificar até às 17:00 horas ou, caso contrário, no primeiro dia útil seguinte.
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2. Para efeitos das comunicações a realizar nos termos do número anterior, 
os destinatários, as moradas e os números de telecópia dos intervenientes 
no Contrato constam do Anexo [II] («Comunicações») ou outras que para 
este efeito venham a ser indicados, nos termos aqui referidos.

3. As partes acordam que para efeitos de citação judicial, incluindo por 
via postal simples nos termos do previsto no Código de Processo Civil, 
serão utilizados os domicílios constantes do Anexo [II] («Comunicações»).

Cláusula Vigésima Primeira (Alterações ao Contrato)

Qualquer alteração ao presente Contrato deverá revestir a forma de do-
cumento escrito assinado por todos os Contraentes.

Cláusula Vigésima Segunda (Não Exercício de Direitos)

Salvo se de outro modo expressamente previsto no presente Contrato, o não 
exercício (total ou parcial) por qualquer um dos Contraentes dos direitos e 
faculdades dele emergentes, em nenhum caso poderá significar renúncia 
a tais direitos ou faculdades ou acarretar a sua caducidade, pelo que os 
mesmos manter-se-ão válidos e eficazes não obstante o seu não exercício.

Cláusula Vigésima Terceira (Cômputo do Termo)

Sempre que os prazos previstos no presente Contrato terminem em sá-
bado, domingo ou dia feriado — quer em Portugal, quer no Município 
de [•] — os respetivos termos transferem-se para o dia útil subsequente.

Cláusula Vigésima Quarta (Outras Disposições)

1. As Partes declaram ter preparado, redigido e celebrado este Contrato 
com total e recíproca boa fé, correspondendo as respetivas declarações 
negociais ao sentido efetivamente por elas pretendido.

2. Se o presente Contrato vier a ser julgado nulo ou anulável, no todo ou 
em parte, ou impossível o seu cumprimento por disposição legal ou facto 
de terceiro, as Partes obrigam-se a praticar todos os atos e a celebrar todos 
os acordos que se mostrem necessários para atingir o mesmo resultado, 
sem a verificação dos vícios que tenham determinado a nulidade ou anu-
lação do Contrato ou para tornarem possível o seu integral cumprimento.

Cláusula Vigésima Quinta (Anexos)

O presente Contrato tem 3 (três) anexos, o qual dele fazem parte integrante.
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6. Anexos:

Anexo I

Declarações e garantias prestadas pela Mutuária

A Mutuária declara e garante ao Mutuante, com referência à data do 
Contrato, renovável a cada data de vencimento de prestação de capital 
e/ou juros que:

1. Celebração do Acordo:

a) Se encontra validamente constituída e registada na Conservatória do 
Registo Comercial competente;

b) Tem capacidade para celebrar o presente Acordo e cumprir todas as 
obrigações nele assumidas de acordo com os seus termos;

c) Tanto quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, a celebração e 
execução do Contrato não viola:

i) Qualquer negócio jurídico ou instrumento por si celebrado ou em 
que seja parte;

ii) Qualquer lei, regulamento, decisão judicial ou arbitral, transitada 
em julgado ou não, e no qual seja ou não parte ou tenha ou não 
algum interesse;

d) Foram já obtidas todas as autorizações ou aprovações, bem como 
foram já praticados todos os atos de qualquer natureza ou tipo, 
necessários e exigíveis para que este Contrato possa ser celebrado e 
produzir válida e plenamente todos os seus efeitos;

e) A celebração deste Contrato e a prática de todos os atos que decor-
rem da sua execução foram devidamente aprovados em reunião da 
Assembleia Geral da Sociedade, conforme ata dessa reunião, cuja 
cópia certificada, fica junta ao presente Contrato como Anexo III;

f) Os direitos e obrigações constituídos no âmbito do presente Contrato 
são válidos, eficazes e oponíveis, de acordo com a lei portuguesa;

g) Do Contrato resultam obrigações, válidas, eficazes e vinculativas para 
si, exequíveis de acordo com os seus termos.

2. Acordo

A celebração e execução do Contrato não confere direito à resolução ou 
denúncia nem, tanto quanto é ou deva ser, do conhecimento da mesma, 
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acarretará a resolução ou denúncia de quaisquer negócios jurídicos por 
si celebrados, nem o agravamento dos termos e condições que decorrem 
de qualquer um desses negócios jurídicos.

3. Atividades

a) Exerce as suas atividades de acordo com o respetivo Contrato de 
Sociedade, as leis e regulamentos em vigor, possuindo, na data do 
Contrato, em vigor e em boa ordem, todas as autorizações, consenti-
mentos, alvarás e licenças materialmente relevantes para o exercício 
das suas atividades;

b) Não tem nem deveria ter conhecimento de quaisquer factos, circuns-
tâncias atos ou omissões:

i) De que possa resultar o cancelamento de qualquer licença ou 
autorização, consentimento ou alvará, emitidos ou concedidos, 
entre outros, por qualquer organismo público ou entidade com 
poderes de supervisão, necessários ao exercício da sua atividade;

ii) De que possa resultar a proibição, suspensão ou restrição ao exer-
cício de qualquer uma das suas atividades;

c) Tanto quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, à data do Con-
trato, não é parte em processo emergente de auto, notícia, investiga-
ção, reclamação ou, de maneira geral, em qualquer outro processo 
relacionado com o exercício das suas atividades;

d) Não se encontra em incumprimento de qualquer uma das obrigações 
que decorrem de negócios jurídicos relevantes para a sua atividade e 
por ela celebrados;

e) Não celebrou, prometeu, aceitou ou propôs celebrar, negócio jurídico 
de que possa resultar qualquer restrição ou limitação às respetivas 
atividades;

f) Não existe qualquer situação de conflito ou divergência de posições, 
tanto de caráter extrajudicial, como judicial, que a envolva, que, tanto 
quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, seja suscetível de afetar 
negativamente a sua capacidade para cumprir com as obrigações que 
para si decorre do presente Contrato, as Garantias prestadas e/ou as 
garantias prometidas oferecer.
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4. Licenças Ambientais

a) Que é titular das licenças ambientais exigidas para o exercício da 
respetiva atividade, estando a exercer atualmente a sua atividade nos 
termos previstos na lei, sem violar qualquer disposição legal;

b) Não tem nem deveria ter, conhecimento de que tenha, através de 
ações, atividades ou omissões:

i) Causado, ou esteja causando, com ou sem culpa, danos ao meio 
ambiente, independentemente da forma e efeitos que os mesmos 
tenham, respetivamente, revestido ou causado;

ii) Violado qualquer lei ou regulamento destinado à proteção do 
ambiente, independentemente da existência ou não de dano;

c) Não têm nem deveria ter, conhecimento de qualquer facto, circuns-
tância, ato ou omissão que possa impedir ou, sob qualquer forma, 
prejudicar a sua capacidade de cumprir atempadamente e na íntegra 
todas as disposições legais e regulamentares destinadas à proteção 
do ambiente, em todas as suas componentes.

5. Factos Prejudiciais

Não tem nem devia ter conhecimento de qualquer facto, circunstância, 
ato ou omissão que:

a) Tenha ou possa vir a ter efeito prejudicial relevante nas suas atividades, 
balanços e contas ou expectativas;

b) Possa constituir ou dar lugar a responsabilidade extracontratual, pré-
-contratual ou contratual.

6. Garantias

Não prestou qualquer garantia, pessoal ou real, ou aval destinada a asse-
gurar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por terceiro, [com 
exclusão das sociedades cujo capital é por si total ou maioritariamente 
detido], nem prometeu, aceitou ou propôs fazê-lo e não existem quaisquer 
outras obrigações não documentadas ou não reveladas, mesmo de natureza 
contingente, para além das que constam da sua própria contabilidade.

7. Informações

Todas as informações prestadas e documentação entregue para efeitos da 
negociação e celebração do Contrato são verdadeiras, completas e exatas, 
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produzidas de acordo com as normas legais ou com os usos normais do 
comércio (caso não haja regulamentação legal), não omitindo qualquer 
facto, circunstância ou omissão relevante, que possa alterar o respetivo 
conteúdo ou que a possa tornar inverídica ou enganosa.

8. Contas

As respetivas demonstrações financeiras e todos os documentos de pres-
tação de contas a ela relativos:

São completos, exatos e verídicos, refletindo com exatidão a situação 
económico — financeira da Sociedade, na data a que os mesmos se 
reportam e foram elaborados nos termos legais e de acordo com as 
práticas contabilísticas em vigor em Portugal à data da sua elaboração; 
Foram elaborados, submetidos à deliberação dos respetivos acionistas e 
registados na Conservatória do Registo Comercial competente nos termos 
e prazos legais.

9. Licenças

a) Todas as quantias e / ou contrapartidas vencidas respeitantes a licen-
ças, alvarás, consentimentos, autorizações, seja qual for a sua forma 
ou natureza, necessárias, úteis ou convenientes ao exercício das suas 
atividades foram atempada e integralmente pagas ou realizadas;

b) Tanto quanto seja ou deva ser do seu conhecimento, não existe 
qualquer facto, circunstância, ato ou omissão que possa dar lugar ou 
causar a suspensão, revogação, caducidade ou, sob qualquer forma, 
extinção de qualquer uma dessas licenças, alvarás, autorizações ou 
consentimentos.

10. Processos judiciais, arbitrais ou administrativos

a) Com excepção dos identificados no documento entregue ao Banco 
[•] dias antes da celebração do presente contrato, não é parte em 
qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral;

b) Não tem nem deveria ter conhecimento de qualquer facto que possa 
fundamentar a interposição de um processo judicial, administrativo 
ou arbitral contra si;

c) Não se encontra em situação que possa fundamentar a apresentação 
de quaisquer providência de recuperação de empresa ou processo 
de insolvência.
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11. Situação de Incumprimento

a) Tanto quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, não se encontra 
em mora ou em incumprimento de nenhuma outra obrigação assumi-
da noutro negócio jurídico, nem existe qualquer outro facto que possa 
ter um efeito adverso no seu património, incluindo sem limitação nos 
Imóveis;

b) Tanto quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, não existe 
qualquer situação de conflito ou divergência de posições, tanto de 
caráter extrajudicial, como judicial que seja suscetível de afetar nega-
tivamente a sua capacidade para cumprir as obrigações que decorrem 
do presente Contrato;

c) Não se verificou, nem persiste, qualquer situação de incumprimento 
de obrigações de qualquer tipo, designadamente financeiras ou 
comerciais, a que estejam obrigadas e que seja suscetível de afetar 
negativamente a sua capacidade para cumprir com as obrigações que 
decorrem do presente Contrato;

d) Tanto quanto é ou deveria ser do seu conhecimento, não se encon-
tram em situação de violação de qualquer lei ou ordem judicial ou 
administrativa, nomeadamente em matérias de natureza laboral, de 
saúde ou de segurança, da qual possam resultar consequências des-
favoráveis.
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G) Acordo de Reestruturação de Créditos 
com Liquidação Parcial da Dívida

Acordo de Reestruturação com Liquidação Parcial da Dívida

1. Primeiro Contratante/ Banco:

Segundos Contratantes / Sociedades / Grupo:

2. Sociedade A: [•] Sociedade B: [•] Sociedade C: [•]

3. Terceiros Contratantes / Garantes / Acionistas:

4. Considerandos:

Considerando que:

1. As Sociedades [A], [B] e [C] são Sociedades que estão em Relação de 
Grupo, e integram o Grupo [•], exercendo a Sociedade [A] o domínio 
das Sociedades [B] e [C];

2. As Sociedades estão a desenvolver conjuntamente um projeto de 
construção do Empreendimento [•], conforme o Projeto de Construção 
Conjunta, melhor identificado no Anexo I ao presente Acordo;

3. As Sociedades [A], [B] e [C] celebraram individualmente com o Banco 
[•] Contratos de Financiamento à Construção do Empreendimento [•], 
cujo projeto de construção apresenta componentes de responsabilidade 
individual de cada uma das Sociedades e componentes de responsabilidade 
conjunta entre as mesmas;

4. O Banco mantém nesta data, conforme melhor se detalha no esquema 
constante do Anexo II ao presente Acordo, o seguinte envolvimento cre-
ditício com as Sociedades: [•] [Indicar de forma sumária os Contratos de 
Financiamento celebrados entre as Sociedades e o Banco];
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5. Atualmente, o total do envolvimento creditício entre o Banco e as So-
ciedades monta de [•] [valor], estando o valor de [•] em dívida;

6. Na sequência das conversações que vêm mantendo, o Banco e o Grupo 
acordaram numa Reestruturação Financeira desse envolvimento creditício, 
baseada nos seguintes princípios essenciais:

a) Extinção de uma parte da dívida, correspondente a [•] [valor], através 
de dação em cumprimento dos imóveis [•];

b) Atribuição pelo Banco à Sociedade A de uma Opção de Compra dos 
imóveis supra referidos;

c) Reestruturação da remanescente dívida [valor], correspondente a 
crédito já utilizado no valor de [•];

7. Neste quadro, as partes reconhecem ser a reestruturação do interesse 
recíproco e pretendem estabelecer entre si a reestruturação dos créditos 
existentes, cujas condições e termos essenciais constam na Ficha Técnica 
entre elas acordada e que se junta como Anexo III ao presente Acordo. 

É celebrado o presente Acordo, nos termos do disposto nos Consideran-

dos anteriores e nas cláusulas seguintes, que as Partes, reciprocamente, 

se obrigam a cumprir.

5. Cláusulas:

Cláusula Primeira (Objeto do Acordo)

1. O presente Acordo tem por objeto a reestruturação conjunta dos créditos 
do Banco perante o Grupo [•].

2. A Reestruturação envolve, em particular:

a) A extinção de uma parcela dos Créditos do Banco pela Dação em 
Cumprimento dos imóveis melhor identificados no Considerando 
6 alínea a), nos termos e condições que se detalham nas Cláusulas 
Terceira, Quarta e Quinta;

b) A atribuição pelo Banco à Sociedade [A] da Opção de Compra dos 
imóveis entregues em Dação em Cumprimento, nos termos e condi-
ções que se detalham nas Cláusulas Sexta a Nona deste Contrato;

c) A reestruturação da dívida remanescente dos Créditos do Banco, 
correspondente aos Créditos não extintos pela Dação, nos termos e 
condições que se detalham nas Cláusulas Décima à Décima Terceira 
do presente Contrato.
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Cláusula Segunda (Natureza: Não Novação)

1. As Partes expressamente acordam que pela reestruturação não se 
constituem novas obrigações em substituição das antigas correspondentes 
a tais créditos, mas apenas se alteram os respetivos termos e condições.

2. Em conformidade, em circunstância alguma, qualquer disposição do 
Acordo, especialmente as relativas à reestruturação dos créditos rema-
nescentes utilizados, poderá ser qualificada como acordo de novação da 
correspondente dívida.

Cláusula Terceira (Dação em Cumprimento)

1. A Sociedade [A] efetua a Dação em Cumprimento dos imóveis supra 
referidos como forma de extinção da dívida nos termos da Cláusula Quarta.

2. A Dação em Cumprimento é celebrada na data da assinatura desta rees-
truturação e formalizada por escritura pública, em termos materialmente 
equivalentes aos que resultam da minuta, que, para os devidos efeitos, se 
junta como Anexo IV ao presente Acordo.

Cláusula Quarta (Formação do Valor da Dação em Cumprimento)

1. A Dação em Cumprimento extingue a dívida no valor de [•], corres-
pondente aos Créditos do Banco sobre as Sociedades, na quantia global 
em dívida de [•].

2. O valor da dação forma-se pela soma dos seguintes valores em dívida 
ao Banco: [•], correspondentes ao total da dívida da Sociedade [A], e [•], 
correspondentes a parte da dívida da Sociedade [B], diretamente resultan-
tes do crédito utilizado pelas Sociedades no quadro 2 do financiamento à 
construção do Empreendimento [•].

Cláusula Quinta (Encargos da Dação em Cumprimento)

1. As despesas em que o Banco comprovadamente incorra na preparação 
e formalização da Dação em Cumprimento e em virtude da titularidade 
subsequente dos Prédios constituem seu encargo, especialmente, encargos 
legais incluindo impostos (nomeadamente, o Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis, o Imposto Municipal sobre Imóveis 
e o Imposto do Selo), emolumentos notariais e registrais, que porventura 
sejam ou possam vir a ser devidos, aplicáveis nos termos da lei, a avaliação 
dos prédios e as despesas relacionadas com a fiscalização, a segurança e 
a conservação dos prédios.
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2. As despesas previstas no número anterior serão pagas pelo Banco na 
data em que sejam legal ou contratualmente devidas, sendo posteriormente 
todas elas reembolsadas pela Sociedade [A] ao Banco na eventualidade 
de a Opção de Compra ser exercida, por integração do valor de todas 
aquelas despesas no preço de exercício da Opção de Compra, nos termos 
previstos nas Cláusulas Sexta à Nona deste Acordo.

3. Enquanto vigorar o direito do exercício da opção de compra pela 
Sociedade [A], dos imóveis entregues ao Banco através da Dação em 
Cumprimento, o Banco informará a Sociedade [A], com periodicidade 
[•], do elenco das despesas mencionadas no número 1 anterior em que 
haja incorrido.

Cláusula Sexta (Opção de Compra)

Pelo Contrato, e sujeito à condição suspensiva da aquisição dos Prédios 
pela Dação em Cumprimento, o Banco atribui, irrevogável e incondicio-
nalmente, à Sociedade [A], que aceita, o direito potestativo a adquirir-lhe 
os Prédios, nos termos e condições previstos nesta Cláusula e nas Cláusulas 
Sétima à Nona seguintes.

Cláusula Sétima (Condição Substancial de Exercício da Opção de 
Compra e Preço de Exercício)

1. A Opção de Compra pode ser exercida ao longo do prazo de [•], 
contado a partir da presente data, podendo contudo ser prorrogado por 
solicitação da Sociedade [A], por um período adicional de [•], desde que 
a Sociedade [A] demonstre, em termos que só podem ser recusados pelo 
Banco com fundamentação objetiva e inequívoca, existir viabilidade de 
exercer a Opção de Compra no decurso desse prazo adicional.

2. Constitui condição de exercício da Opção a verificação do pagamento 
ao Banco dos créditos consignados na Parcela XX do Plano de Reembolso.

3. Em caso de prorrogação do prazo da Opção de Compra, nos termos 
previstos no número um, consideram-se correspondentemente ajustados 
todos os prazos do Contrato que dependam do prazo de validade da 
Opção de Compra.

4. O preço de exercício da Opção de Compra apura-se nos termos da 
seguinte fórmula: [•].

Cláusula Oitava (Forma de Exercício da Opção de Compra)

1. A declaração de exercício da Opção de Compra deverá ser notificada 
pela Sociedade [A] ao Banco, por escrito, através da subscrição de uma 
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correspondente comunicação que respeite a forma e substância prevista 
no Anexo V ao Contrato, e com uma antecedência não inferior a [•] em 
relação à data em que a Sociedade [A] pretenda que o Banco lhe (re)
transmita os Prédios.

2. Recebida a comunicação prevista no número anterior, o Banco, no 
prazo máximo de [•], notificará a Sociedade [A] do valor correspon-
dente ao preço de exercício da Opção de Compra, explicitando, nessa 
comunicação, o valor correspondente a cada uma das componentes da 
fórmula prevista na Cláusula anterior, incluindo cada uma das despesas 
mencionadas na Cláusula Quinta.

3. Na data determinada para a transmissão dos prédios, o Banco fica 
obrigado a emitir a correspondente declaração de vontade e cumprir os 
demais formalismos de transmissão, desde que a Sociedade [A] efetue, até 
essa data, o pagamento do correspondente preço, o qual deve ocorrer por 
crédito da conta com o NIB nº [•] de que o Banco é titular.

Cláusula Nona (Caducidade da Opção de Compra)

1. A Opção de Compra caduca em caso de verificação de qualquer uma 
das seguintes circunstâncias:

a) Pelo decurso do respetivo prazo, sem que ocorra o respetivo exercício 
nos termos previstos nas cláusulas anteriores;

b) Em caso de incumprimento pelo Grupo ou por algum dos Acionistas 
do presente Acordo e na data em que, com esse fundamento, o Banco 
resolva o mesmo;

c) Em caso de incumprimento pelo Grupo das obrigações assumidas ou 
que venham a assumir nos Contratos de Financiamento em vigor com 
o Banco, Contratos estes melhor identificados no Considerando 4 e 
no Anexo II deste Acordo, e na data em que, com esse fundamento, 
o Banco resolva quaisquer destes Contratos.

2. A caducidade da Opção de Compra pelo motivo referido na alínea a) do 
número anterior ocorre imediata e automaticamente na data em que haja 
decorrido o prazo aí mencionado, enquanto a caducidade da Opção de 
Compra por verificação de algum dos fundamentos previstos nas alíneas 
b) e c) do número anterior apenas ocorre [prazo] após a data fixada para 
a Resolução do Contrato em causa, com fundamento em incumprimento 
se, nesse período, notificado para o efeito, não sanar a situação.
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3. Em caso de caducidade da Opção, e a partir da data dessa caducidade, 
assiste ao Banco o direito de, livremente, dispor dos Prédios, nos termos 
e condições em que o entenda efetuar e sem que tal confira ao Grupo 
ou a qualquer dos Acionistas o direito a qualquer tipo de remuneração 
ou compensação.

Cláusula Décima (Objeto da Reestruturação)

A reestruturação dos créditos remanescentes do Banco, no valor de 
[•],ocorre mediante a respetiva divisão em duas tranches: Créditos do 
Banco - Parcela X e Créditos do Banco - Parcela XX, às quais se aplicam 
as disposições das Cláusulas Décima Primeira à Décima Terceira seguintes.

Cláusula Décima Primeira (Reestruturação dos Créditos do Banco- 
Parcela X)

1. A reestruturação mantém, relativamente aos Créditos do Banco - Parcela 
X, e salvas as alterações que resultem do Acordo, inalterados os termos e 
condições dos Contratos de Empréstimo [•], incluindo designadamente (e 
apenas por forma a evitar quaisquer eventuais dúvidas) o respetivo Plano 
de Reembolso e as correspondentes garantias do cumprimento.

2. Aplica-se aos Créditos do Banco - Parcela X o mapa de distrates cons-
tante da Cláusula Décima Terceira.

Cláusula Décima Segunda (Reestruturação dos Créditos do Banco 
- Parcela XX)

1. A reestruturação mantém, relativamente aos Créditos do Banco - Parcela 
XX, e salvo o disposto nos números seguintes, inalterados os termos e 
condições do Contrato de Empréstimo [•], incluindo designadamente (e 
apenas por forma a evitar quaisquer eventuais dúvidas) o respetivo Plano 
de Reembolso e as correspondentes garantias do cumprimento.

2. É estabelecida a seguinte causa específica de vencimento antecipado, 
para além das que resultam do Contrato de Empréstimo [•]: incumpri-
mento de qualquer obrigação específica assumida pelo Grupo ou pelos 
Acionistas nos termos previstos neste Acordo, cuja relevância pecuniária 
seja superior a [valor] ou, por si só, possa determinar a Resolução do 
Contrato com fundamento em incumprimento.

3. A margem (spread) prevista no Contrato de Empréstimo [•] mantém-
-se inalterada no âmbito da reestruturação, sendo contudo ajustada para 
[•] % a partir do início do período de contagem de juros subsequente 
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àquele em que ocorra alguma o não exercício da Opção de Compra ou 
respetiva caducidade.

4. A Sociedade [B] constitui, nesta data, e para garantia do integral e 
tempestivo cumprimento das obrigações que para ela decorrem do Con-
trato de Empréstimo [•] ajustado pela reestruturação, penhor financeiro 
genérico tendo por objeto depósitos a prazo de [•] de que a Sociedade 
[B] é titular na Conta em que esta Sociedade mantém junto do Banco e 
que, nesta data, se encontram empenhados em favor do Banco para ga-
rantia do cumprimento das obrigações emergentes do Contrato [•], sendo 
este penhor financeiro constituído nos termos e condições constantes do 
Contrato de Penhor Financeiro, que integra o Anexo VI deste Acordo, e 
das seguintes condições adicionais:

a) O presente penhor é constituído a favor do Banco e subsistirá até in-
tegral liquidação das obrigações que cauciona e abrange os juros que 
o mencionado depósito venha a gerar, sem necessidade de qualquer 
declaração específica ou expressa por parte da Sociedade [B], ou de 
aceitação expressa por parte do Banco.

b) A Sociedade [B] obriga-se a não movimentar, por qualquer modo, os 
valores empenhados, nem a praticar qualquer ato de disposição ou 
oneração dos mesmos, renunciando desde já e irrevogavelmente ao 
exercício de qualquer direito que altere, restrinja ou de qualquer modo 
afete o presente penhor, ficando o Banco irrevogavelmente autorizado 
a recusar a execução de qualquer ordem de movimentação.

c) A Sociedade B fica obrigada a participar ao Banco todos os aconteci-
mentos que modifiquem os seus direitos sobre os valores empenhados 
e, além disso, a não assinar quaisquer autos de penhora dos mesmos, 
sem que desses autos fique a constar que se encontram dados de 
penhor ao Banco.

d) Ao Banco é conferido, desde já e incondicional e irrevogavelmen-
te, o direito de declarar o vencimento antecipado da obrigação de 
restituição à Sociedade [B] do saldo da conta ora empenhado e o 
cumprimento da mesma por compensação, com as responsabilidades 
caucionadas, caso ocorra um facto que constitua incumprimento de 
qualquer obrigação cujo cumprimento o presente penhor cauciona, 
e, bem assim, debitar, total ou parcialmente, a Conta Sociedade [B], 
para pagamento de quaisquer das responsabilidades caucionadas, 
quando vencidas e não pagas.
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e) São de conta da Sociedade [B] todas as despesas e encargos, desig-
nadamente de natureza fiscal, emergentes da constituição, execução 
e cancelamento do presente penhor, bem como as despesas judiciais 
e extrajudiciais, incluindo honorários de advogado e solicitador, que 
o Banco faça para garantia e cobrança de tudo quanto constitua o 
seu crédito.

5. A Sociedade B confere, por este meio e de forma irrevogável, ao Banco, 
os necessários poderes com vista a que o Banco, em representação e por 
conta dela, quando assim o entenda adequado, afecte os ou parte dos 
valores empenhados em favor do Banco nos termos previstos no número 
anterior ao reembolso de Créditos do Banco - Parcela XX.

6. Os Acionistas constituem, nesta data, por instrumentos autónomos, 
cujas cópias passam a constituir o Anexo VII ao Acordo, e para garantia do 
integral e tempestivo cumprimento das obrigações que para ela decorrem 
do Contrato de Empréstimo [indicar], ajustado pela reestruturação e pelas 
disposições do Contrato, as seguintes Garantias de Acionistas:

a) Penhor específico sobre ações representativas de [•] % do capital da 
sociedade comercial anónima [•];

b) Hipotecas / Penhores específica (o)s sobre conjunto de bens proprie-
dade de Acionistas (ou respetivos familiares) que foram objeto de 
Garantias de Acionistas do Banco [•].

Cláusula Décima Terceira (Mapa de Distrates das Hipotecas Aces-
sórias dos Créditos do Banco - Parcela X)

1. A Sociedade [B] e o Banco expressamente convencionam que o 
reembolso dos Créditos do Banco - Parcela X seja efetuado com respeito 
pelas regras previstas na presente cláusula, a qual expressamente regula a 
imediata e total afetação obrigatória de quaisquer sinais, reforços de sinais 
ou adiantamentos que a Sociedade [B] receba, na alienação ou promessa 
de alienação das frações aqui identificadas: [•] [indicar as frações a se-
rem construídas ou á construídas, conforme o Projecto de Construção do 
Empreendimento, sobre as quais incide hipoteca]

2. O mapa de distrates que se reproduz como Anexo VIII ao Acordo 
identifica, em conformidade com o disposto no número anterior, o valor 
mínimo a receber pelo Banco até à data de celebração do corresponden-
te ato de transmissão ou de promessa de transmissão das frações pela 
Sociedade [B], resultando o Banco obrigado a emitir o correspondente 
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distrate das hipotecas constituídas em seu favor, nos precisos termos que 
resultam desse mapa.

3. Os sinais, reforços de sinais ou quaisquer outros valores recebidos por 
conta de eventuais vendas de frações identificadas no mapa referido nos 
números anteriores e reproduzido em anexo, serão imediatamente depo-
sitados pela Sociedade [B] na Conta [•], e serão deduzidos do valor dos 
créditos do Banco sobre a Sociedade [B].

Cláusula Décima Quarta (Obrigações Específicas)

1. As Sociedades [A], [B] e [C] e os Acionistas assumem um conjunto de 
obrigações específicas perante o Banco, no quadro da reestruturação, nos 
termos e condições previstos nos números seguintes.

2. Licenciamento: As Sociedades e os Acionistas obrigam-se a praticar 
todos os atos que objetiva e razoavelmente estejam ao respetivo alcance 
com vista ao regular prosseguimento, conclusão e preservação do pro- 
cesso de licenciamento da fase «X» da construção, incluindo:

a) Disponibilização ao Banco de informação escrita, com periodicidade 
mínima de [•], relativa ao progresso ou outros factos potencialmente 
relevantes ocorridos no mencionado processo de licenciamento;

b) Atribuição ao Banco do direito de fiscalizar a situação e evolução 
desse processo de licenciamento, nomeadamente facultando-lhe 
quaisquer informações ou esclarecimentos que o Banco nesse âmbito 
lhe solicite.

3. Abstenção da prática de atos prejudiciais (Stand-still): As Sociedades e 
os Acionistas obrigam-se a não praticar, promover ou autorizar a prática 
de quaisquer atos que, objetiva e razoavelmente, possam prejudicar a 
construção do Empreendimento, os Prédios ou a transparência da rees-
truturação, incluindo:

a) Celebração de quaisquer compras e vendas ou promessas de compra e 
venda de frações do Empreendimento, estejam elas já construídas, em 
construção ou a construir, exceto se, cumulativamente, e em termos 
que mereçam o acordo escrito do Banco:

i) Os correspondentes contratos-promessa expressamente referirem 
que os imóveis prometidos vender estão hipotecados a favor do 
Banco;

ii) Os correspondentes contratos-promessa reservarem ao promiten-
te vendedor a faculdade de, ao longo do prazo mínimo de [•], 
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contadas a partir da presente data, livremente rescindir o contrato 
celebrado mediante mera devolução em singelo de eventuais sinais, 
reforços de sinais ou outros adiantamentos porventura efetuados 
pelo promitente-comprador; e

iii) Os referidos sinais, reforços de sinais ou quaisquer outros valores 
recebidos por conta de eventuais vendas permanecerem financei-
ramente empenhados em favor do Banco na Conta Sociedade [•], 
para garantia do integral e tempestivo cumprimento das obrigações 
emergentes do Contrato [•];

b) Recebimento de quaisquer sinais, reforços de sinais ou outros adian-
tamentos fora dos casos previstos neste Acordo;

c) Celebração de quaisquer novos contratos de fornecimento ou que 
impliquem realização de despesa ou assunção de responsabilidade, 
com excepção dos expressamente autorizados pelo Banco;

d) Utilização dos saldos de que as Sociedades nesta data dispõem em 
caixa, [•] [valor], para qualquer outro efeito, que não exclusivamente 
para satisfação de dívidas vencidas a fornecedores, de acordo com 
o Plano de Pagamento a Fornecedores estabelecido com o Banco e 
que, também para os devidos efeitos, se reproduz como Anexo IX ao 
Acordo.

4. Preservação do controlo do Grupo pelos actuais Acionistas (Owner-

ship): Os Acionistas obrigam-se, nos termos da declaração que, para esse 
efeito subscreveram, e que constitui o Anexo X ao Acordo, a manter o 
controlo directo ou indirecto do Grupo, durante o período de Opção de 
Compra dos Prédios.

5. Para o efeito do disposto no número anterior, a obrigação de manutenção 
do controlo directo ou indirecto implica a proibição da transmissão por 
qualquer um dos Acionistas da respetiva participação no Grupo, salvo 
prévia e expressa autorização escrita do Banco.

Cláusula Décima Quinta (Natureza e Incumprimento das Obrigações 
Específicas)

1. As obrigações assumidas pelo Grupo e/ou pelos Acionistas constituem 
obrigações de meios, um vez que os respetivos subscritores apenas 
respondem pela eventual não obtenção dos correspondentes resultados 
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quando, razoável e objetivamente, o respetivo cumprimento dependa de 
ou esteja ao respetivo alcance.

2. As obrigações específicas previstas na Cláusula Décima Quarta têm 
natureza solidária e vigoram pelo prazo de validade da Opção de Compra.

3. As obrigações específicas assumidas pelo Grupo e /ou pelos Acionistas 
nos termos da Cláusula Décima Quarta consideram-se definitivamente 
incumpridas caso as entidades obrigadas ao respetivo cumprimento, 
depois de notificadas pelo Banco da verificação de uma situação de in-
cumprimento de tais obrigações cuja relevância pecuniária seja superior 
a, não procedam à plena sanação dessa situação, no prazo máximo de 
[•], contado a partir da data de recepção da indicada notificação emitida 
pelo Banco.

Cláusula Décima Sexta (Despesas e Encargos)

Serão de conta das Sociedades [A], [B] e [C] todas as despesas em que o 
Banco vier a incorrer com a cobrança, judicial ou extrajudicial, de tudo-
quanto lhe for devido nos termos do presente Acordo e dos Contratos de 
Financiamento conexos ao mesmo, incluindo honorários de advogado 
e solicitador.

Cláusula Décima Sétima (Renúncia)

O não exercício por parte do Banco de qualquer direito ou faculdade que 
lhe seja conferido pelo presente Acordo em nenhum caso poderá significar 
renúncia a tal direito ou faculdade ou acarretar a sua caducidade, pelo 
que se manterá válido e eficaz não obstante o seu não exercício.

Cláusula Décima Oitava (Comunicações)

1. Quaisquer comunicações feitas ao abrigo do Acordo sê-lo-ão por carta, 
registada com aviso de recepção ou protocolada, ou por telefax, expedido 
do posto de uma parte contratante para o posto de outra Parte, e ter-se-
-ão por realizadas, no caso de carta registada, na data da sua recepção 
e, no caso de carta protocolada, no dia da sua entrega. O telefax tem-se 
por recebido no momento da sua recepção no posto da destinatária se 
se verificar dentro das horas normais de expediente, ou no primeiro Dia 
Útil seguinte.

2. Para efeito de comunicações a realizar ao abrigo do Acordo e salvo indi-
cação em contrário, são as seguintes as direções e telefaxes das Partes: [•]
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Cláusula Décima Nona (Alterações ao Contrato)

Qualquer alteração ao Acordo deverá revestir a forma de documento 
escrito assinado pelas Partes.

Cláusula Vigésima (Produção de Efeitos)

A reestruturação produz efeitos na data de sua assinatura.

Cláusula Vigésima Primeira (Anexos)

O Contrato tem 10 (dez) anexos que dele constituem, para todos os efeitos, 
parte integrante.

6. Local, Data e Assinaturas.

7. Anexos:

Anexo I - Projecto de Construção Conjunta do Empreendimento; Anexo II -

Quadro do envolvimento creditício do Banco com as Sociedades [A], 
[B] e [C];

Anexo III - Ficha Técnica da Reestruturação;

Anexo IV - Minuta do Contrato de Dação em Cumprimento;

Anexo V - Minuta para Comunicação do exercício da Opção de Compra; 

Anexo VI- Contrato de Penhor Financeiro;

Anexo VII - Garantias de Acionistas das Sociedades;

Anexo VIII - Mapa de Distrates;

Anexo IX - Plano Pagamento a Fornecedores;

Anexo X - Compromisso de Ownership pelos acionistas.



Parte IV – Minutas 779

REGIME EXTRAJUDICIAL 
DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

H) Protocolo de Negociação
(nos termos e para efeitos do artigo 7.º da Lei n.º 8/2018, de 2 de março)

ENTRE:

“[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], freguesia 
de [•], Concelho de [•] e Distrito de [•], [código postal], com o capital 
social de EUR. [•] ([por extenso]), doravante, a “Sociedade”, neste ato 
devidamente representada por [•], contribuinte fiscal número [•], portador 
do Cartão de Cidadão nº [•], válido até [•], emitido pelas competentes 
autoridades da República Portuguesa, residente em [•] na qualidade de 
[•], com poderes para o ato; e

“[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], freguesia 
de [•], Concelho de [•] e Distrito de [•], [código postal], com o capital 
social de EUR. [•] ([por extenso]), neste ato devidamente representada 
por [•], contribuinte fiscal número [•], portador do Cartão de Cidadão nº 
[•], válido até [•], emitido pelas competentes autoridades da República 
Portuguesa, residente em [•] na qualidade de [•], com poderes para o 
ato, credora da Sociedade no montante de EUR [•],

([indicar os demais credores a participar nas negociações])

CONSIDERANDO QUE:

A [•], cuja atividade económica tem como objeto “[•]” – cfr. certidão de 
registo comercial cujo código de acesso é [•] - encontra-se, atualmente, 
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numa situação económica difícil, enfrentando dificuldades sérias para 
cumprir pontualmente as suas obrigações, devido a [resumir, em traços 
gerais, as circunstâncias que originaram a situação económica em que a 
devedora se encontra]. 

No entanto, a [•] encontra-se em situação que é suscetível de recuperação 
e pretende estabelecer negociações com os respetivos credores, no âmbito 
do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, nos termos e para 
os efeitos da Lei n.º 8/2018, de 2 de março, com vista à aprovação de 
um acordo de reestruturação, conferindo à Sociedade a possibilidade de 
continuar a exercer a sua atividade económica, por forma a evitar uma 
situação de insolvência.   

Assim, é celebrado o presente Protocolo de Negociação, nos termos e 
para os efeitos do artigo 7.º da Lei n.º 8/2018, de 2 de março, nos termos 
seguintes:

I. DO PASSIVO TOTAL DO DEVEDOR

A [•] é, atualmente, devedora do montante global de [EUR [•]], apurado 
nos termos do artigo 3.º, n.º 4 do RERE, sendo que esse valor se divide por 
diversos credores, da seguinte forma (se aplicável):

a) [•], credor no montante de EUR [•], [indicar igualmente a natureza 
do crédito e as garantias a si associadas];

b) [•], credor no montante de EUR [•], [indicar igualmente a natureza 
do crédito e as garantias a si associadas];

c) [•]

II. DO PRAZO MÁXIMO PARA NEGOCIAÇÕES

O prazo de duração das negociações com vista à aprovação de um acordo 
de reestruturação da Sociedade devedora terá a duração máxima de [•]. 

III. DA NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAS

Os credores que subscrevem o presente Protocolo comprometem-se a 
não instaurar contra a Sociedade, ora devedora, no decurso do acordo 
do prazo acordado para as negociações, quaisquer processos judiciais de 
natureza executiva, processos judiciais que visem privar a devedora da 
livre disposição dos seus bens ou direitos, bem como processo relativo à 
declaração da insolvência da devedora.
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IV. DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (facultativo)

[O devedor pode apresentar, no protocolo de negociações, a lista dos 
fornecedores de serviços essenciais (artigo 12.º do RERE) e a identificação 
completa dos respetivos contratos de prestação de serviços].

V. DO CREDOR LÍDER (facultativo)

[Poderão ser designados um ou mais credores líderes, que serão os inter-
locutores preferenciais dos credores no contacto com o devedor]

VI. DO MEDIADOR DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS (facultativo)

[Poderá ser nomeado um Mediador de Recuperação de Empresas, ao 
invés de ser designado um ou mais credores líderes, o qual poderá ser 
identificado no protocolo de negociação].

VII. DO COMITÉ DE CREDORES (facultativo)

[Poderá ser nomeado um comité de credores, irá acompanhar a atividade 
do devedor no decurso das negociações e assessorar o credor líder na 
interligação com o devedor, devendo este, se nomeado, ser identificado 
no protocolo de negociações, bem como as respetivas competências]

VIII. DO ACESSOR JURÍDICO/FINANACEIRO (facultativo)

[Poderão ser nomeados um assessor jurídico e/ou um assessor financeiro, 
que irá assistir as partes subscritoras do protocolo de negociação e respe-
tivos termos e condições, devendo este, se nomeado, ser identificado no 
protocolo de negociações].

IX. DO FINANCIAMENTO (facultativo)

 [No decurso das negociações, podem ser concedidos novos financiamen-
tos ao devedor, pelo que os seus termos e condições devem constar do 
protocolo de negociação, bem como as respetivas garantias]

X. DA RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS

A responsabilidade pelos custos inerentes ao processo negocial, nomeada-
mente o custo com a assessoria técnica, financeira e legal, será repartida 
pela Sociedade e pelos seus credores, em partes iguais [por exemplo – a 
repartição dos custos poderá ser feita nos termos que as partes entenderem].
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XI. DA PUBLICIDADE (facultativo)

[Nos termos do artigo 8.º, n.º 1 do RERE, o devedor pode acordar com 
os credores a divulgação da existência e conteúdo do protocolo de ne-
gociação, na medida em que considerar necessário para a participação 
de outros credores, quer no protocolo, quer no acordo em negociação].

[•], aos [•] dias de [•] de 20[•].

Pela “[•]”

_________________________________________

(Nome: [•]; Qualidade: [•])

Pela “[•]”

_________________________________________

(Nome: [•]; Qualidade: [•])

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROTOCOLO DE NEGOCIA-
ÇÃO:

a) Certidão do registo comercial do devedor ou código de acesso à 
respetiva certidão;

b) Documentos de prestação de contas do devedor, relativos aos três 
últimos exercícios;

c) Declaração do devedor a indicar o detalhe do seu passivo, apurado de 
acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 3.º do RERE, designadamente, 
nome de todos os credores, proveniência, montante e natureza dos 
créditos, e garantias associadas;

d) Lista de todos os processos judiciais e arbitrais nos quais o devedor 
seja parte;

e) Justificação para a não apresentação de algum destes documentos, 
se não forem apresentados com o protocolo de negociação.
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PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

I) Carta de Convite Geral aos Credores
(nos termos e para os efeitos do disposto no nº1, do artigo 17º -D, do CIRE)

À

[•]

A/C: [•]

Lisboa, [•] de [•] de 20[•]

(Registada com AR)

Assunto: Comunicação | nos termos e para os efeitos do disposto no nº1, 
do artigo 17º -D, do CIRE

A [•], ora signatária, é uma empresa que desenvolve a sua atividade no 
sector da [•] um dos mais penalizados pelo desenvolvimento das econo-
mias nacional e mundial, ao longo da última década.

Não obstante, o cenário de crise que vem abalando generalizadamente 
a economia nacional vem constrangendo a atividade da Sociedade, em 
moldes que dificultam, acentuadamente, o pontual cumprimento das 
suas obrigações, designadamente por falta de liquidez e impossibilidade 
de acesso ao crédito.

Atenta esta situação, a Sociedade tem procurado adotar as medidas de 
gestão mais adequadas à sua consolidação financeira, na convicção de 
que a viabilidade da empresa é uma perspetiva séria e credível.

Neste quadro, impõe-se uma atuação proactiva, de reestruturação e 
viabilização empresarial, em concertação com os credores da empresa, 
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numa iniciativa que encontra linear acolhimento e justificação no regime 
fixado para o Processo Especial de Revitalização, conforme previsto nos 
artigos 17º-A a 17º-J do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas. 

A revitalização da Sociedade pressupõe, pois, uma negociação trans-
parente, leal e empenhada com todos os seus credores, em harmonia 
com os princípios estabelecidos na Resolução de Conselho de Ministros 
nº43/2011, de 25 de Outubro.

Assim, vem a Sociedade comunicar, nos termos e para os efeitos previstos 
no nº1, do artigo 17º-D, do Código de Insolvência e da Recuperação de 
Empresas, que deu início a negociações com vista à sua revitalização, no 
âmbito do Processo Especial de Revitalização nº [•], que corre os seus 
termos no Juízo de Comércio [•] Tribunal [•], e endereçar convite para, 
caso entenda, participar nas negociações em curso.

Mais informa que:

a) Foi nomeado administrador judicial provisório, no âmbito do processo 
em curso, o Exmo. Senhor Dr. [•], com domicílio na [•];

b) A documentação a que se refere o nº1 do art. 24º do CIRE se encontra 
patente na secretaria do tribunal, para consulta, conforme disposto 
na alínea b) do nº3 do artigo 17º-C do mesmo Diploma;

c) Dispõe de 20 dias contados da publicação no portal Citius do despa-
cho de nomeação do administrador judicial provisório para, querendo, 
reclamar créditos junto deste;

d) Caso pretenda participar nas negociações em curso, deverá declará-lo 
ao devedor por carta registada.

Com os melhores cumprimentos,

Pela [indicar],

A Gerência,

______________________________________

(Nome e qualidade: [indicar], [indicar])
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J) Declaração Conjunta
(nos termos e para os efeitos do disposto na alínea nº1 do art. 17º – C, do CIRE)

- “[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], fregue-
sia de [•], Concelho de [•] e Distrito de [•], [código postal], com 
o capital social de EUR. [•] ([indicar por extenso]), doravante, a 
“Sociedade”, neste ato devidamente representada por [•], contribuinte 
fiscal número [•], portador do Cartão de Cidadão nº [•], válido até 
[•], emitido pelas competentes autoridades da República Portuguesa, 
residente em [•], na qualidade de [•], com poderes para o ato; e

- “[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], fregue-
sia de [•], Concelho de [•] e Distrito de [•], [código postal], com 
o capital social de EUR. [•] ([por extenso]), neste ato devidamente 
representada por [•], contribuinte fiscal número [•], portador do 
Cartão de Cidadão nº [•], válido até [•], emitido pelas competentes 
autoridades da República Portuguesa, residente em [•] na qualidade 
de [•], com poderes para o ato, credora da Sociedade no montante 
de EUR [•], 

CONSIDERANDO QUE:

A. [•] encontra-se em situação económica difícil, enfrentando dificul-
dades sérias para cumprir pontualmente as suas obrigações;

B. [•] encontra-se em situação que é suscetível de recuperação, e pre-
tende estabelecer negociações com os respetivos credores de modo 
a concluir com estes um acordo conducente à sua revitalização, 
nos termos e para os efeitos do Processo Especial de Revitalização 
previsto nos artigos 17º-A e seguintes do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas.
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C. [•] é credor da [•] por valor correspondente a [•] % das dívidas totais 
não subordinadas desta e pretende, através da presente Declaração, 
manifestar a sua vontade no sentido de se encetar negociações con-
ducentes à revitalização daquela por meio da aprovação de um plano 
de recuperação, nos termos e para os efeitos do Processo Especial de 
Revitalização previsto nos artigos 17º-A e seguintes do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas.

Declaram expressamente, nos termos e para os efeitos do disposto no nº 
1 e 3 al. a) do art. 17º – C, do Código de Insolvência e Recuperação de 
Empresas que:

1. Pela presente Declaração, as Partes manifestam a sua vontade reciproca 
de encetar negociações conducentes à revitalização da [•], por meio da 
aprovação de um plano de recuperação, nos termos e para os efeitos do 
Processo Especial de Revitalização previsto nos artigos 17º-A e seguintes 
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas.

2. A presente declaração não vincula o/a [•] a votar favoravelmente, em 
sede própria, qualquer proposta de plano de recuperação que venha a 
ser apresentada no âmbito do procedimento especial de revitalização.

Lisboa, aos [•] dias de [•] de 20[•].

Pela “[indicar]”,

__________________________________________

(Nome e qualidade: [indicar], [indicar])

Pela “ [indicar]”,

__________________________________________

(Nome e qualidade: [indicar], [indicar])
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K) Requerimento 17.º-I CIRE
(nos termos e para os efeitos do disposto no 17º – I, do CIRE)

Exmo. Sr. Dr. Juíz de direito

Do Tribunal de  [•]

“[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], com o 
capital social de EUR. [•], vem nos termos e para os efeitos dos artigos 
17º-A e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(doravante, o “CIRE”), apresentar-se a

PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

O que faz, nos seguintes termos e fundamentos:

I – ENQUADRAMENTO

1.º

A Requerente é uma sociedade comercial que tem por objecto a “[•]” – 
cfr. cópia da certidão permanente da sociedade, com o código de acesso 
[•], que aqui se junta como Doc. nº 1 e cujo teor se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido.

2.º

O seu capital social é de EUR. [•], Integralmente subscrito e realizado – 
cfr. Doc. nº 1 junto.
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3.º

A administração da Requerente é exercida por [•] e por [•], nas qualidades 
de, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho de Administração – 
cfr.. Doc. nº 1 junto.

4.º

A Requerente encontra-se em pleno funcionamento, tendo, atualmente, 
[•] trabalhadores ao seu serviço – cfr. relação que se junta como Doc. 
nº 2 e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

5.º

A Requerente é titular dos bens listados em documento próprio, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea e), do nº1, do artigo 24º 
do CIRE, que aqui se junta como Doc. nº 3 e cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

II - DA SITUAÇÃO ECONÓMICA DIFICIL

6.º

A Requerente posiciona-se como líder [•].

7.º

Desenvolvendo a sua atividade no sector [•].

8.º

Não obstante, o cenário de crise que vem abalando generalizadamente 
a economia nacional vem constrangendo a atividade da Requerente, em 
termos que dificultam, de modo acentuado, o pontual cumprimento das 
suas obrigações, designadamente, por falta de liquidez e impossibilidade 
de acesso ao crédito.

9.º

Neste contexto, a Requerente tem desenvolvido esforços significativos 
para manter a sua atividade.
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10.º

A manutenção da Requerente em atividade é, pois, um desafio empresa-
rial constante, mas é, igualmente, um imperativo social, em especial se 
atendermos ao contexto de crise que Portugal atravessa.

11.º

A Requerente tem, em virtude das contingências económicas e financeiras, 
dívidas a credores (fornecedores, entidades bancárias, Fazenda Nacional 
e Segurança Social), conforme lista que ora junta como Doc. nº 4 e dá 
por integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais.

12.º

Sendo de realçar, a crédito da sua responsabilidade social, o facto de 
manter escrupulosamente em dia os salários devidos aos trabalhadores 
que se encontram ao seu serviço.

13.º

Porém, os fatores já enumerados têm contribuído para uma asfixia na 
tesouraria da Requerente, a qual se encontra, atualmente, numa situação 
debilitada.

14.º

Muito embora, repise-se, a Requerente tem procurado manter pontual-
mente cumpridos todos os seus compromissos e obrigações.

15.º

A Requerente tem, designadamente, vindo a celebrar acordos de paga-
mento com a Fazenda Nacional e com a Segurança Social, pugnando por 
cumprir os planos acordados com aquelas entidades.

16.º

Contudo, a Requerente encontra-se próximo de atingir o limite da sua 
capacidade de resposta aos compromissos mensais já assumidos, bem 
como de libertação de recursos para prosseguir com a sua atividade.
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17.º

A Requerente tem, atualmente, várias ações pendentes, as quais compro-
metem o decurso normal da vida de uma empresa.

18.º

Tudo, conforme lista das ações pendentes que ora se junta como Doc. 
nº 5 e se dá por integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais.

Assim,

19.º

Não se encontrando a Requerente, ainda, em situação de insolvência, facto 
é que a atual conjuntura económica, conjugada com as circunstâncias 
acima expendidas, constrangem a Requerente em moldes que fazem an-
tecipar dificuldade séria para o cumprimento pontual das suas obrigações, 
designadamente, por falta de liquidez e dificuldade de acesso ao crédito 
bancário, o que configura uma situação económica difícil, embora sus-
cetível de recuperação, nos termos do disposto no nº1 do artigo 17º-A e 
no artigo 17º-B do CIRE.

20.º

Apesar de quanto vem sendo descrito, é convicção da Requerente que o 
volume de negócios em perspetiva e a tendência de crescimento observa-
da, permitirá assegurar a sua continuidade no giro comercial, caso logre 
negociar um plano de recuperação com os seus credores que permita 
atenuar o serviço da dívida e uma maior libertação de recursos para investir 
na sua atividade, com a consequente manutenção dos postos de trabalho.

21.º

A requerente pretende viabilizar-se, reitera-se, apresentando-se à Revita-
lização, com vista à aprovação de um plano de recuperação.

III - DO PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

22.º

Num contexto de revitalização da Requerente, importa que esta reúna 
condições para se manter em atividade, o que apenas poderá ocorrer com 
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o respaldo dos seus credores em geral e, especialmente, das Instituições 
de Crédito. 

23.º

A Requerente apresenta-se, assim, ao Processo Especial Revitalização, 
mediante Acordo Extrajudicial de Recuperação, assinado por si e pelo 
Banco credor [•], que representa a maioria dos votos prevista no nº1, do 
artigo 212º, do CIRE, nos termos e para os efeitos previstos do disposto 
no nº 1 do Art. 17º-I do CIRE, cfr. Doc. nº 6 que ora se junta e se dá por 
integralmente reproduzido.

24.º

Recorde-se que a Requerente emprega, atualmente, [•] trabalhadores.

25.º

Não sendo despiciendo, muito antes pelo contrário, o impacto social que 
a cessação da sua atividade, a ocorrer num cenário hipotético, poderia 
originar.

26.º

Importa, assim, uma atuação proactiva, de reestruturação e viabilização 
empresarial, em concertação com os credores da empresa.

27.º

O que pressupõe uma negociação transparente, leal e empenhada, em 
harmonia com a Lei e com os princípios estabelecidos na Resolução de 
Conselho de Ministros nº43/2011, de 25 de Outubro.

28.º

Sendo esse o desiderato subjacente à presente iniciativa. 

29.º

Nos termos e para os efeitos do disposto no nº 2 do Art. 17º-A do CIRE ex 

vi, nº1, do Art. 17-I, do CIRE, in fine, a Requerente desde já declara que 
reúne as condições necessárias para a sua recuperação, pretendendo dar 
início às negociações a tal conducentes.
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IV - DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO

30.º

É fundamental que os melhores interesses dos credores sejam 

salvaguardados, nomeadamente por profissional habilitado e com 

experiência efectiva e de sucesso em recuperações de empresas, que no 
seu todo e/ou por unidades de negócio, possam traduzir-se em mais-valias 
para a Requerente, e consequentemente, para os respetivos credores.

31.º

É fundamental assegurar que os vários atos de mediação sejam realizados 
por alguém independente, mas com conhecimento efetivo do mercado em 
que a Requerente se insere, obtendo ganhos e maior facilidade nas várias 
negociações que naturalmente terá de encetar no interesse dos credores.

32.º

Por último, o Administrador Judicial Provisório deverá ter suficiente conhe-
cimento da atual situação da Requerente e da estratégia de revitalização 
projetada.

33.º

Pelo que se propõe seja nomeado, como Administrador Judicial Provisório, 
o Sr. Dr. [•], inscrito nas listas oficiais de Administradores de Insolvência, 
com escritório na [•].

34.º

Desde já se requerendo seja tida em consideração a presente proposta.

35.º

A crédito da proposta em presença releva ser o visado aquele que se pers-
petiva em melhores condições de concretizar a pretendida recuperação, 
apresentando-se, igualmente, como a melhor via para, efetivamente, sal-
vaguardar os interesses dos credores e demais pessoas e entidades, direta 
ou indiretamente, interessadas na dinâmica da requerente.
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36.º

Acresce que o Sr. Dr. [•] é um Administrador Judicial que detém no seu 
curriculum profissional várias empresas já recuperadas. 

37.º

A Requerente está dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça, 
nos termos do disposto na alínea u) do nº 1 do Art. 4.º do Regulamento 
das Custas Judiciais.

 Termos em que, e nos demais de direito, que V. Exa., doutamente 
suprirá, desde já se requer:

 a) Que seja proferido despacho a que alude o nº 2, do art. 17º I; 

 b) A nomeação do Dr. [•], inscrito nas listas oficiais de Adminis-
tradores de Insolvência, com escritório na [•], que a Requerente 
sabe ser pessoa diligente, responsável e com elevada experiência 
e conhecimento.

Valor: € 30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo).

Junta: Procuração, [•] documentos, documentos de prestação de contas, 
incluindo relatórios de gestão, fiscalização e auditoria relativos aos exer-
cícios de [•], [•] e [•], Ata do Conselho de Administração, documento 
conforme alínea b), do nº 3, do artigo 17.º-C do CIRE.
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L) Acordo Extrajudicial de Recuperação 
de Devedor

(nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º- I, do CIRE)

ENTRE:

1. [•], adiante também designado abreviadamente por CREDOR;

2. [•], adiante também designada abreviadamente por DEVEDORA ou 
REVITALIZANDA;

Conjuntamente designados por PARTES,

É, livremente e de boa-fé, acordado e celebrado o presente ACORDO 
EXTRAJUDICIAL DE RECUPERAÇÃO DE DEVEDOR, conforme previsto 
no artigo 17º-I, do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, 
que se regerá pelos termos e condições constantes do articulado seguinte 
e que, após homologação judicial, as PARTES se obrigam a respeitar e 
cumprir integralmente.

1. IDENTIFICAÇÃO DA REVITALIZANDA E DA SUA ATIVIDADE 

1.1. Apresentação 

1.1.1. História 

[Breve exposição]

1.1.2. Caracterização da Revitalizanda 

A. [•] é uma sociedade comercial anónima com o capital social 

integralmente subscrito e realizado de [•], representado por [•] ações 

ordinárias, tituladas e nominativas, com o valor nominal de [•] Euro 
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cada. O objeto social da [•] é “[•]”, conforme certidão permanente com 
o código de acesso [•].

O conselho de administração da [•] tem a seguinte composição:

Presidente: [•]

Vogal: [•]

A [•] tem, atualmente, ao seu serviço [•] trabalhadores.

1.1.3. Causas da situação de económica difícil

Como é do conhecimento da generalidade dos credores, a origem da 
situação económica difícil da [•] não está nem nunca esteve relacionada 

com a qualidade/ quantidade do seu produto nem tão pouco com qualquer 

dificuldade da sua colocação no mercado. 

De facto, [•]... 

Desde então e até agora a [•] tem vindo a sofrer as consequências da [•], 
uma vez que não representa liquidez e dificuldade de acesso ao crédito.

 […]

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E 
REDITÍCIA DA REVITALIZANDA 

2.1. Situação atual  

Pese embora o difícil quadro financeiro, a Revitalizada beneficiou de 
resultados motivadores [•]. 

[…]

2.1.1. Produção 

Em termos de produção, a [•] tem em curso a produção referente aos 
seguintes principais contratos e encomendas:

a) [•];

b) [•];

[…]

Sendo que os contratos/ encomendas as que se referem as alíneas [•] 
representam exportações e os demais destinam-se ao mercado nacional. 

[…]
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2.1.2. Recursos Humanos 

A [•] encontra-se em pleno funcionamento, tendo, atualmente, [•] ([por 
extenso]) trabalhadores ao seu serviço. 

[…]

2.1.3. Património 

A Revitalizanda possui todo o património devidamente discriminado nos 
documentos integrantes do Anexo [•]. 

2.2. Enquadramento Macroeconómico e Sectorial

[•] 

[…]

3. OBJETIVOS DO ACORDO

3.1. Objetivos e estratégias a implementar 

O objetivo principal deste Acordo de recuperação conducente à revita-
lização da [•] é reestruturar o passivo da empresa e fazer renascer a sua 

capacidade de gerar lucro, encaminhando-o, não só para a aplicação 

na aquisição de matéria-prima, que permita incrementar a produção e 
ampliar significativamente as margens de lucro, como igualmente para a 
satisfação dos credores, deixando-os numa situação bem mais vantajosa 
do que ficariam num cenário de liquidação. 

[…]

3.2. Medidas necessárias à execução do Acordo 

A execução do presente Acordo tem subjacente a necessidade de cumpri-
mento dos Acordos de pagamento a ele subjacentes, dando cumprimento 
ao Princípio de Igualdade Material entre os Credores.

Adicionalmente, é indispensável que as instituições financeiras ora envol-
vidas mantenham a sua confiança da atividade económica da [•].

4. Reestruturação do passivo e Acordos de pagamentos

Quanto ao Acordo de pagamento e reestruturação de passivo, resulta a 
seguinte proposta:
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4.1. Créditos Privilegiados – Laborais (excetuam-se os Credores Pú-
blicos referidos em 4.2.)

- Pagamento em [•] prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor 
referente a salários, vencendo-se a primeira um mês após a homologa-
ção do presente Acordo, sem prejuízo da possibilidade de pagamento 
antecipado.

- Pagamento em [•] prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor 
referente a indemnizações, vencendo-se a primeira um mês após a 
homologação do presente Acordo e, sem prejuízo da possibilidade 
de pagamento antecipado.

- Renúncia de 80% dos juros vencidos e da totalidade dos juros vin-
cendos.

4.2. Fazenda Nacional e Instituto da Segurança Social, IP

O pagamento aos credores públicos em referência tem em consideração 
os seguintes elementos:

a) Os diplomas legais concretamente aplicáveis, designadamente, sem 
excluir, os constantes do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT) e da Lei Geral Tributária (LGT);

b) As condições elencadas nos ofícios remetidos à Revitalizanda, em 
resposta às respetivas Cartas Convite, remetidas em cumprimento do 
disposto no nº1, do artigo 17º-D, do CIRE;

c) O disposto no Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado 
Português e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo 
Monetário Internacional, no quadro do programa de auxílio financeiro 
a Portugal, de acordo com o qual é enunciada a prioridade de serem 
tomadas “as medidas necessárias para autorizar a administração fiscal 
e a segurança social a utilizar uma maior variedade de instrumentos 
de reestruturação baseados em critérios claramente definidos, nos 
casos em que outros credores também aceitem a reestruturação dos 
seus créditos, e para rever a lei tributária com vista à remoção de 
impedimentos à reestruturação voluntária de dívidas.

d) O disposto na alínea b), do nº 2, da Resolução de Conselho de Minis-
tros nº11/2012, de 3 de Fevereiro, de acordo com a qual se apela ao 
“desenvolvimento de mecanismos céleres e eficazes na articulação 
das empresas com o Estado, em particular com a Segurança Social 
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e a Administração Tributária, tendo em vista o desenho de soluções 
que promovam a viabilização daquelas”.

4.2.1.Fazenda Nacional

- Amortização da totalidade da dívida em 150 prestações mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação no mês seguinte 
ao término do prazo previsto no nº 5 do artigo 17º-D do CIRE, de 
acordo com o disposto no artigo 196.º do CPPT, designadamente nos 
nºs 5 e 6; 

- Redução de juros vencidos, de acordo com o disposto nos n.ºs 3 e 5, 
do artigo 3.º do Decreto-Lei 73/99, de 16/3, em convergência com o 
proposto para os créditos da Segurança Social;

- Não haverá lugar à redução de coimas e custas;

- Constituição, dentro do mês seguinte ao término do prazo previsto no 
n.º 5 do artigo 17.º-D do CIRE, de garantia idónea e suficiente – hipo-
teca voluntária e/ou garantia bancária – a prestar pela Revitalizanda 
ou por terceiros, junto do órgão de execução fiscal;

- Ao capital em dívida aplicar-se-á a taxa de juros vincendos resultante 
da aplicação do disposto nos n.ºs 3 e 5, do artigo 3.º do Decreto-Lei 
73/99, de 16/3 e em convergência com a taxa aplicável aos créditos 
da Segurança Social;

- Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 17º-E do CIRE, determina-se, 
nos termos da sua parte final, que a extinção dos processos fiscais só 
se dará nos termos do CPPT.

4.2.2. Instituto da Segurança Social, IP

- Redução de 80% dos juros vencidos;

- Constituição de hipoteca voluntária, em primeiro grau, sobre imóvel 
não afeto à exploração, dentro dos 60 dias seguintes à data da homo-
logação do Acordo;

- Ao capital em dívida aplicar-se-á a taxa de juros vincendos de 2,5%;

- Amortização da totalidade da dívida, consolidada a [•], em 150 
prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação 
no mês seguinte ao da data da notificação do Acordo prestacional à 
Revitalizanda;
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- Atribuição de progressividade nas prestações, de acordo com o dis-
posto na Circular Normativa nº4/CD/2012 do Conselho Diretivo do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;

- Manutenção, após a aprovação e homologação do presente Acordo, 
da suspensão das ações executivas pendentes para cobrança de dí-
vidas da Segurança Social, as quais só se extinguirão após o integral 
cumprimento do Acordo de pagamentos autorizado;

- Pagamento integral dos valores referentes a custas processuais devidas 
no âmbito de ações executivas que se encontrem suspensas na respe-
tiva secção de processo executivo, no prazo de 30 dias após o trânsito 
em julgado do Acordo de recuperação devendo tal pagamento ser 
efetuado junto da secção de processo executivo na qual se encontra 
suspensa a ação executiva.

4.3.Créditos Garantidos

[…]

4.4.Créditos subordinados

- Perdão total dos créditos subordinados.

4.5. Créditos sob condição suspensiva e resolutiva

[…]

4.6. Outras condições 

- O excedente de tesouraria gerado anualmente, após o cumprimento 
do Acordo de pagamentos, será utilizado para a regularização dos 
créditos reconhecidos, na respetiva proporção face aos créditos totais 
reconhecidos, independentemente da sua natureza;

- Caso se verifique que a empresa se encontra em melhor situação 
económica do que a prevista no presente Acordo e sem prejuízo da 
não descapitalização da sociedade que torne impossível o integral 
cumprimento do presente Acordo e, assim, a Revitalização projetada, 
poderá ser equacionada a antecipação total ou parcial dos pagamen-
tos parciais previstos no presente Acordo, sempre com respeito pelos 
limites máximos previstos no presente Acordo, rateado pelos credores, 
sem prejuízo da preferência dos novos credores (“melhor fortuna”);
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- Ficam sem efeito quaisquer outros Acordos de pagamento acordados, 
relativamente a créditos reclamados no Processo;

- Manutenção de garantias, avales e penhores existentes durante o 
período de execução do presente Acordo, sobre a Revitalizanda e os 
seus avalistas.

5. FISCALIZAÇÃO DO ACORDO

Propõe-se que a execução do presente Acordo seja fiscalizada pelo Ad-
ministrador Judicial Provisório nomeado, [•], nos termos do Art. 220.º 
do CIRE, auferindo uma remuneração mensal de [•], durante [•] meses.

Lisboa, aos [•] dias, do mês de [•] de 20[•]

Pelo Banco,

____________________________

Pela Revitalizanda,

_____________________________

DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O ACORDO:

- Demonstração previsional de fluxos de caixa

- Demonstração previsional de resultados

- Balanço previsional

- Acordo de pagamentos

- Inventariação do património 

- Balanço e Demonstração de Resultados de [•]
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M) Requerimento Inicial 
(nos termos e para os efeitos do disposto no nº 3 do art. 17º – C, do CIRE)

Exmo. Sr. Dr. Juiz de direito

Do Tribunal de  [•]

“[•]”, com o número de pessoa coletiva [•], com sede na [•], com o 
capital social de EUR. [•], vem nos termos e para os efeitos dos artigos 
17º-A e seguintes do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
(doravante, o “CIRE”), apresentar-se a

PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

O que faz, nos seguintes termos e fundamentos:

I – ENQUADRAMENTO

1.º

A Requerente é uma sociedade comercial que tem por objeto a “[•]” - cfr. 
cópia da certidão permanente da sociedade, com o código de acesso [•], 
que aqui se junta como Doc. nº 1 e cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido.

2.º

O seu capital social é de EUR. [•], integralmente subscrito e realizado – 
cfr. Doc. nº 1 já junto.
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3.º

A administração da Requerente é exercida por [•]; e por [•], nas qualida-
des de, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho de Administração 
– cfr. Doc. nº 1 já junto.

4.º

A Requerente encontra-se em pleno funcionamento, tendo, atualmente, 
[•]trabalhadores ao seu serviço – cfr. relação que se junta como Doc. nº 
2 e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

5.º

A Requerente é titular dos bens listados em documento próprio, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea e), do nº1, do artigo 24º 
do CIRE, que aqui se junta como Doc. nº 3 e cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

II - DA SITUAÇÃO ECONÓMICA DIFÍCIL

6.º

A Requerente posiciona-se como líder no mercado nacional, amplamente 
reconhecida por clientes, fornecedores, stakeholders em geral e por toda 
a comunidade.

7.º

Desenvolvendo a sua atividade no sector [•], um dos mais penalizados 
pelo desenvolvimento das economias nacional e mundial, ao longo da 
última década, é de salientar o facto de exportar uma parte significativa 
da sua produção.

8.º

Não obstante, o cenário de crise que vem abalando generalizadamente 
a economia nacional vem constrangendo a atividade da Requerente, em 
termos que dificultam, de modo acentuado, o pontual cumprimento das 
suas obrigações, designadamente, por falta de liquidez e impossibilidade 
de acesso ao crédito.
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9.º

Neste contexto, a Requerente tem desenvolvido esforços significativos 
para manter a sua atividade.

10.º

A manutenção da Requerente em atividade é, pois, um desafio empresa-
rial constante, mas é, igualmente, um imperativo social, em especial se 
atendermos ao contexto de crise que Portugal atravessa.

11.º

A Requerente tem, em virtude das contingências económicas e financeiras, 
dívidas a credores (fornecedores, entidades bancárias, Fazenda Nacional 
e Segurança Social), conforme lista que ora junta como Doc. nº 4 e dá 
por integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais.

12.º

Sendo de realçar, a crédito da sua responsabilidade social, o facto de 
manter escrupulosamente em dia os salários devidos aos trabalhadores 
que se encontram ao seu serviço.

13.º

Porém, os fatores já enumerados têm contribuído para uma asfixia na 
tesouraria da Requerente, a qual se encontra, atualmente, numa situação 
debilitada.

14.º

Muito embora, repise-se, a Requerente tem procurado manter pontual-
mente cumpridos todos os seus compromissos e obrigações.

15.º

A Requerente tem, designadamente, vindo a celebrar acordos de paga-
mento com a Fazenda Nacional e com a Segurança Social, pugnando por 
cumprir os planos acordados com aquelas entidades.
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16.º

Contudo, a Requerente encontra-se próximo de atingir o limite da sua 
capacidade de resposta aos compromissos mensais já assumidos, bem 
como de libertação de recursos para prosseguir com a sua atividade.

Na verdade,

17.º

Não obstante todos os esforços da administração, junto das Instituições de 
Crédito, no intuito de obter financiamento que permitisse efetuar o sanea-
mento financeiro da Requerente e estimular os negócios, tais diligências 
têm-se revelado insuficientes.

18.º

A Requerente tem, assim, atualmente, várias ações pendentes, as quais 
comprometem o decurso normal da vida de uma empresa.

19.º

Tudo conforme lista das ações pendentes que ora se junta como Doc. 
nº 5 e se dá por integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais.

Assim,

20.º

Não se encontrando a Requerente, ainda, em situação de insolvência, facto 
é que a atual conjuntura económica, conjugada com as circunstâncias 
acima expendidas, constrangem a Requerente em moldes que fazem an-
tecipar dificuldade séria para o cumprimento pontual das suas obrigações, 
designadamente, por falta de liquidez e dificuldade de acesso ao crédito 
bancário, o que configura uma situação económica difícil, embora sus-
cetível de recuperação, nos termos do disposto no nº1 do artigo 17º - A 
e no artigo 17º - B do CIRE.

21.º

Apesar do supra exposto, a Requerente tem visto aumentar, de modo 
acentuado, a sua carteira de encomendas e quota de mercado, o que se 
atribui ao facto de, no seu segmento ser uma das poucas unidades que 
subsistem, assegurando parte significativa da oferta nacional.
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22.º

Assim, é convicção da Requerente que o volume de negócios que tem 
registado e a tendência de crescimento em perspetiva, permitirá assegurar 
a sua continuidade no giro comercial, caso logre negociar um plano de 
recuperação com os seus credores que permita atenuar o serviço da dívida 
e uma maior libertação de recursos para investir na sua atividade, com a 
consequente manutenção dos postos de trabalho.

23.º

A requerente pretende viabilizar-se, reitera-se, apresentando-se à Revita-
lização, com vista à aprovação de um plano de recuperação.

III - DO PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO

24.º

Num contexto de revitalização da Requerente, importa que esta reúna 
condições para se manter em atividade, o que apenas poderá ocorrer 
com o respaldo dos seus credores em geral e, especialmente, dos seus 
fornecedores. 

25.º

A Requerente apresenta-se, assim, a Processo Especial Revitalização, 
mediante declaração subscrita por si e pelo credor/fornecedor “[•]”, o 
qual manifesta a vontade de encetar negociações, por meio da aprovação 
de um plano de recuperação, nos termos e para os efeitos do disposto no 
nº 1 do Art. 17º-C do CIRE, cfr. Doc. nº 6, que ora se junta e se dá por 
integralmente reproduzido.

26.º

Recorde-se que a Requerente emprega, atualmente, [•] trabalhadores.

27.º

Não sendo despiciendo, muito antes pelo contrário, o impacto social que 
a cessação da sua atividade, a ocorrer num cenário hipotético, poderia 
originar.
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28.º

Importa, assim, uma atuação proactiva, de reestruturação e viabilização 
empresarial, em concertação com os credores da empresa.

29.º

O que pressupõe uma negociação transparente, leal e empenhada, em 
harmonia com a Lei e com os princípios estabelecidos na Resolução de 
Conselho de Ministros nº43/2011, de 25 de Outubro.

30.º

Sendo esse o desiderato subjacente à presente iniciativa. 

31.º

Destarte, a Requerente encontra-se já a elaborar a proposta de plano a 
submeter, para apreciação de todos os seus credores, públicos e privados.

32.º

Por todos os factos supra referidos e de acordo com o nº 2 do Art. 17º-A 
do CIRE, a Requerente desde já declara que reúne as condições neces-
sárias para a sua recuperação, pretendendo dar início às negociações a 
tal conducentes.

IV - DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVI-
SÓRIO

33.º

É fundamental que os melhores interesses dos credores sejam salvaguar-
dados, nomeadamente por profissional habilitado e com experiência 
efetiva e de sucesso em recuperações de empresas, que no seu todo e/
ou por unidades de negócio, possam traduzir-se em mais-valias para a 
Requerente, e consequentemente, para os respetivos credores.

34.º

É fundamental assegurar que os vários atos de mediação sejam realizados 
por alguém independente, mas com conhecimento efetivo do mercado em 
que a Requerente se insere, obtendo ganhos e maior facilidade nas várias 
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negociações que naturalmente terá de encetar no interesse dos credores.

35.º

Por último, o Administrador Judicial Provisório deverá ter suficiente conhe-
cimento da atual situação da Requerente e da estratégia de revitalização 
projetada.

36.º

Pelo que se propõe seja nomeado, como Administrador Judicial Provisório, 
o Sr. Dr. [•], inscrito nas listas oficiais de Administradores de Insolvência, 
com escritório na [•].

37.º

Desde já se requerendo que seja tida em consideração a presente proposta.

38.º

A crédito da proposta em presença, releva ser o visado aquele que se 
perspetiva em melhores condições de concretizar a pretendida recupera-
ção, apresentando-se, igualmente, como a melhor via para, efetivamente, 
salvaguardar os interesses dos credores e demais pessoas e entidades, direta 
ou indiretamente, interessadas na dinâmica da requerente.

39.º

Acresce que o Sr. Dr. [•] é um Administrador Judicial que detém no seu 
curriculum profissional várias empresas já recuperadas. 

40.º

A Requerente está dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça, 
nos termos do disposto na alínea u) do nº 1 do Art. 4.º do Regulamento 
das Custas Judiciais.

 Termos em que, e nos demais de direito, que V. Exa., doutamente 
suprirá, desde já se requer:

 a) Que seja proferido despacho a que alude a alínea a) do nº 3, do 
art. 17º-C;

 b) A nomeação do Dr. [•], inscrito nas listas oficiais de Adminis-
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tradores de Insolvência, com escritório na [•], que a Requerente 
sabe ser pessoa diligente, responsável e com elevada experiência 
e conhecimento.

Valor: € 30.000,01 (trinta mil euros e um cêntimo).

Junta: Procuração, [•] documentos, documentos de prestação de contas, 
incluindo relatórios de gestão, fiscalização e auditoria relativos aos exer-
cícios de [•],[•]  e [•], Ata do Conselho de Administração, documento 
conforme alínea b), do nº 3, do artigo 17.º-C CIRE.
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N) Plano de Recuperação

1. IDENTIFICAÇÃO DA REVITALIZANDA E DA SUA ACTIVIDADE 

1.1. Apresentação 

1.1.1. História 

[Breve exposição]

1.1.2. Caracterização da Revitalizanda 

A [•] é uma sociedade comercial anónima com o capital social integral-
mente subscrito e realizado de [•], representado por [•] ações ordinárias, 

tituladas e nominativas, com o valor nominal de [•] Euro cada. O objeto 
social da [•] é “[•]”, conforme certidão permanente com o código de 
acesso [•].

O conselho de administração da [•] tem a seguinte composição:

Presidente: [•]

Vogal: [•]

A [•] tem, atualmente, ao seu serviço [•] trabalhadores.

1.1.3. Causas da situação de económica difícil

Como é do conhecimento da generalidade dos credores, a origem da 
situação económica difícil da [•] não está nem nunca esteve relacionada 

com a qualidade/ quantidade do seu produto nem tão pouco com qualquer 

dificuldade da sua colocação no mercado. 

De facto, [•]... 

Desde então e até agora a [•] tem vindo a sofrer as consequências da [•], 
uma vez que não representa liquidez e dificuldade de acesso ao crédito.

[…]
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2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E 
REDITÍCIA DA REVITALIZANDA 

2.1. Situação atual  

Pese embora o difícil quadro financeiro, a Revitalizada beneficiou de 
resultados motivadores [•] 

[…]

2.1.1. Produção

Em termos de produção, a [•] tem em curso a produção referente aos 
seguintes principais contratos e encomendas:

a) [•] 

b) [•] 

c) […]

Sendo que os contratos/ encomendas as que se referem as alíneas [•]
representam exportações e os demais destinam-se ao mercado nacional. 

[…]

2.1.2. Recursos Humanos 

A [•] encontra-se em pleno funcionamento, tendo, atualmente, [•] [(por 
extenso)] trabalhadores ao seu serviço. 

[…]

2.1.3. Património 

A Revitalizanda possui todo o património devidamente discriminado nos 
documentos integrantes do Anexo [•]. 

2.2. Enquadramento Macroeconómico e Sectorial

[…]

3. OBJECTIVOS DO PLANO 

3.1. Objetivos e estratégias a implementar

O objetivo principal deste plano de recuperação conducente à revitali-
zação da [•] é reestruturar o passivo da empresa e fazer renascer a sua 
capacidade de gerar lucro, encaminhando-o não só para a aplicação 
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na aquisição de matéria-prima, que permita incrementar a produção e 
ampliar significativamente as margens de lucro, como igualmente para a 
satisfação dos credores, deixando-os numa situação bem mais vantajosa 
do que ficariam num cenário de liquidação. 

[…]

3.2. Medidas necessárias à execução

A execução do presente Plano tem subjacente a necessidade de cumpri-
mento dos planos de pagamento a ele subjacentes, dando cumprimento 
ao Princípio de Igualdade Material entre os Credores.

Adicionalmente, é indispensável que as instituições financeiras ora envol-
vidas mantenham a sua confiança da atividade económica da [•].

4. REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO E PLANOS DE PAGAMENTOS

Quanto ao plano de pagamento e reestruturação de passivo, resulta a 
seguinte proposta:

4.1. Créditos Privilegiados – Laborais (excetuam-se os Credores Pú-
blicos referidos em 4.2.)

- Pagamento em [•] prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor 
referente a salários, vencendo-se a primeira um mês após a homolo-
gação do presente Plano, sem prejuízo da possibilidade de pagamento 
antecipado.

- Pagamento em [•] prestações mensais, iguais e sucessivas, do valor 
referente a indemnizações, vencendo-se a primeira um mês após a 
homologação do presente Plano e, sem prejuízo da possibilidade de 
pagamento antecipado.

- Renúncia de 80% dos juros vencidos e da totalidade dos juros vin-
cendos.

4.2. Fazenda Nacional e Instituto da Segurança Social, IP

O pagamento aos credores públicos em referência tem em consideração 
os seguintes elementos:

a) Os diplomas legais concretamente aplicáveis, designadamente, sem 
excluir, os constantes do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT) e da Lei Geral Tributária (LGT);
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b) As condições elencadas nos ofícios remetidos à Revitalizanda, em 
resposta às respetivas Cartas Convite, remetidas em cumprimento do 
disposto no nº1, do artigo 17º -D, do CIRE;

c) O disposto no Memorando de Entendimento celebrado entre o Estado 
Português e o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo 
Monetário Internacional, no quadro do programa de auxílio financeiro 
a Portugal, de acordo com o qual é enunciada a prioridade de serem 
tomadas “as medidas necessárias para autorizar a administração fiscal 
e a segurança social a utilizar uma maior variedade de instrumentos 
de reestruturação baseados em critérios claramente definidos, nos 
casos em que outros credores também aceitem a reestruturação dos 
seus créditos, e para rever a lei tributária com vista à remoção de 
impedimentos à reestruturação voluntária de dívidas.”

d) O disposto na alínea b), do nº2, da Resolução de Conselho de Minis-
tros nº11/2012, de 3 de Fevereiro, de acordo com a qual se apela ao 
“desenvolvimento de mecanismos céleres e eficazes na articulação 
das empresas com o Estado, em particular com a Segurança Social 
e a Administração Tributária, tendo em vista o desenho de soluções 
que promovam a viabilização daquelas”.

4.2.1. Fazenda Nacional

- Amortização da totalidade da dívida em 150 prestações mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação no mês seguinte 
ao término do prazo previsto no nº 5 do artigo 17º-D do CIRE, de 
acordo com o disposto no artigo 196.º do CPPT, designadamente nos 
nºs 5 e 6; 

- Redução de juros vencidos, de acordo com o disposto nos n.ºs 3 e 5, 
do artigo 3.º do Decreto-Lei 73/99, de 16/3, em convergência com o 
proposto para os créditos da Segurança Social;

- Não haverá lugar à redução de coimas e custas;

- Constituição, dentro do mês seguinte ao término do prazo previsto no 
n.º 5 do artigo 17.º-D do CIRE, de garantia idónea e suficiente – hipo-
teca voluntária e/ou garantia bancária – a prestar pela Revitalizanda 
ou por terceiros, junto do órgão de execução fiscal;

- Ao capital em dívida aplicar-se-á a taxa de juros vincendos resultante 
da aplicação do disposto nos n.ºs 3 e 5, do artigo 3.º do Decreto-Lei 
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73/99, de 16/3 e em convergência com a taxa aplicável aos créditos 
da Segurança Social;

- Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 17º-E do CIRE, determina-se, 
nos termos da sua parte final, que a extinção dos processos fiscais só 
se dará nos termos do CPPT.

4.2.2. Instituto da Segurança Social, IP

- Redução de 80% dos juros vencidos;

- Constituição de hipoteca voluntária, em primeiro grau, sobre imóvel 
não afeto à exploração, dentro dos 60 dias seguintes à data da homo-
logação do plano;

- Ao capital em dívida aplicar-se-á a taxa de juros vincendos de 2,5%; 

- Amortização da totalidade da dívida, consolidada a [•], em 150 
prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação 
no mês seguinte ao da data da notificação do plano prestacional à 
Revitalizanda;

- Atribuição de progressividade nas prestações, de acordo com o dis-
posto na Circular Normativa nº4/CD/2012 do Conselho Diretivo do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; 

- Manutenção, após a aprovação e homologação do presente Plano, 
da suspensão das ações executivas pendentes para cobrança de dí-
vidas da Segurança Social, as quais só se extinguirão após o integral 
cumprimento do plano de pagamentos autorizado;

- Pagamento integral dos valores referentes a custas processuais devi-
das no âmbito de ações executivas que se encontrem suspensas na 
respetiva secção de processo executivo, no prazo de 30 dias após o 
trânsito em julgado do plano de recuperação devendo tal pagamento 
ser efetuado junto da secção de processo executivo na qual se encontra 
suspensa a ação executiva.

4.3. Créditos Garantidos 

[…]

4.4. Créditos subordinados

- Perdão total dos créditos subordinados.
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4.5. Créditos sob condição suspensiva e resolutiva 

[…]

4.8. Outras condições 

- O excedente de tesouraria gerado anualmente, após o cumprimento 
do plano de pagamentos, será utilizado para a regularização dos 
créditos reconhecidos, na respetiva proporção face aos créditos totais 
reconhecidos, independentemente da sua natureza;

- Caso se verifique que a empresa se encontra em melhor situação 
económica do que a prevista no presente Plano e sem prejuízo da 
não descapitalização da sociedade que torne impossível o integral 
cumprimento do presente Plano e, assim, a Revitalização projetada, 
poderá ser equacionada a antecipação total ou parcial dos pagamen-
tos parciais previstos no presente Plano, sempre com respeito pelos 
limites máximos previstos no presente Plano, rateado pelos credores, 
sem prejuízo da preferência dos novos credores (“melhor fortuna”);

- Ficam sem efeito quaisquer outros planos de pagamento acordados, 
relativamente a créditos reclamados no Processo;

- Manutenção de garantias, avales e penhores existentes durante o 
período de execução do presente Plano, sobre a Revitalizanda e os 
seus avalistas.

5. FISCALIZAÇÃO DO PLANO

Propõe-se que a execução do presente Plano seja fiscalizada pelo Ad-
ministrador Judicial Provisório nomeado, [•], nos termos do Art. 220.º 
do CIRE, auferindo uma remuneração mensal de [•], durante [•] meses.
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PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

O) Plano de Recuperação
(nos termos e para efeitos dos artigos 192.º e ss. do CIRE)

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR E DA SUA ATIVIDADE

1.1 Apresentação 

1.1.1 História

[Breve exposição]

1.1.2 Caracterização do Devedor

A “[•]” é uma sociedade comercial [•], com sede na [•], e capital social 
de € [•] ([indicar por extenso]), matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial da [•] sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 
[•] e cujo objeto social consiste na “[•]” .

O conselho de administração da [•] tem a seguinte composição:

Presidente: [•]

Vogal: [•]

A [•] tem, atualmente, ao seu serviço [•] trabalhadores.

1.1.3. Causas da situação de insolvência

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Devedora sempre procurou 
desenvolver a sua atividade com elevado profissionalismo, logrando um 
destacado êxito comercial.

Como é do conhecimento da generalidade dos credores, a origem da 
situação económica difícil da [•] não está nem nunca esteve relacionada 
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com a qualidade/ quantidade do seu produto nem tão pouco com qualquer 
dificuldade da sua colocação no mercado. 

Pese embora, os esforços desenvolvidos, o cenário de crise que, gene-
ralizadamente, se abateu sobre a economia nacional, acabou por criar 
constrangimentos na atividade da Requerente, em termos que dificultam, 
de modo acentuado, o pontual cumprimento das suas obrigações, desig-
nadamente, por falta de liquidez para amortizar os créditos vencidos e 
alteração drástica das condições de acesso a novos financiamentos.

Nesta sequência, a empresa viu-se confrontada com a impossibilidade 
de cumprir pontualmente todas as suas responsabilidades bancárias, pelo 
que a [•] viu sucessivamente negada a possibilidade de acesso ao crédito 
bancário, que lhe permitisse incrementar a produção, sobretudo através 
do investimento na aquisição de maiores volumes de matéria-prima.

Desde então e até agora, a [•] tem vindo a sofrer as consequências da im-
possibilidade de acesso ao crédito, estando a sua capacidade de faturação 
limitada pela capacidade de financiamento (junto dos seus fornecedores), 
a qual não ultrapassa os € [•]/ano e se destina, como não poderia deixar 
de ser, à própria produção, uma vez que não representa liquidez, mas sim 
facilidade de pagamento postecipado.

[…]

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E CRE-
DITÍCIA DO DEVEDOR (AL. A) DO Nº 2 DO ART.º 195.º DO CIRE)

2.1. Situação atual

Pese embora o difícil quadro financeiro, a [•] beneficiou de resultados 
bastante motivadores no decurso de 2011 e no arranque de 2012. Com 
efeito, no decurso de 2011 as exportações passaram a representar 30% da 
produção e, já em 2012, foi firmado um contrato com o principal cliente 
no mercado das exportações, que representa um reforço da percentagem 
do produto exportado para este ano.

[…]

2.1.1. Produção

Em termos de produção, a [•] tem em curso a produção referente aos 
seguintes principais contratos e encomendas:
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[•]

Sendo que os contratos/ encomendas as que se referem as alíneas [•] re-
presentam exportações e os demais destinam-se ao mercado nacional. […]

2.1.2. Recursos Humanos

A [•] encontra-se em pleno funcionamento, tendo, atualmente, [•] ([por 
extenso]) trabalhadores ao seu serviço.

[…]

2.1.3. Património

A empresa possui todo o património devidamente discriminado nos do-
cumentos integrantes do Anexo [•], concretamente o inventário de bens 
móveis e imóveis, incluindo os dados da última avaliação destes últimos, 
efetuada em [•]. O referidos imóveis têm o valor global estimado de  [•] 
([por extenso]).

2.2. Quadro económico e financeiro

A indústria [•] em Portugal, pese embora a sua importância na economia 
nacional, tem vindo a sofrer fortes abalos, sendo uma das mais penaliza-
das pelo desenvolvimento das economias nacional e mundial, sobretudo 
nos últimos anos, fruto nomeadamente da quebra no poder de compra 
do consumidor final.

[…]

3. OBJETIVOS DO PLANO DE INSOLVÊNCIA (AL. b) DO Nº 2 DO 
ART. 195º DO CIRE)

3.1. Objetivos e estratégias a implementar

O objetivo principal deste plano de recuperação conducente à revitali-
zação da [•] é reestruturar o passivo da empresa e fazer renascer a sua 
capacidade de gerar lucro, encaminhando-o não só para a aplicação 
na aquisição de matéria-prima, que permita incrementar a produção e 
ampliar significativamente as margens de lucro, como igualmente para a 
satisfação dos credores, deixando-os numa situação bem mais vantajosa 
do que ficariam num cenário de liquidação.

[…]
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3.2. Medidas necessárias à execução

A execução do presente Plano tem subjacente a necessidade de cumpri-
mento dos planos de pagamento a ele subjacentes, dando cumprimento 
ao Princípio de Igualdade Material entre os Credores.

Adicionalmente, é indispensável que as instituições financeiras ora envol-
vidas mantenham a sua confiança da atividade económica da [•], respal-
dando eventuais necessidades pontuais de apoio à tesouraria, mormente 
em caso de atraso de pagamento por parte dos Clientes. 

[…]

3.3. Alterações decorrentes do Plano, para as posições jurídicas 
dos credores

[…]

4. REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO E PLANOS DE PAGAMENTOS

4.1. Créditos Laborais

Período de carência de pagamento de [•] meses;

Pagamento em [•] prestações mensais, sem juros, iguais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira no [•] mês, após homologação do Plano de In- 
solvência e trânsito em julgado da sentença de verificação e graduação 
de créditos, sem prejuízo da possibilidade de pagamento antecipado.

4.2. Fazenda Nacional

Pagamento em 150 prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se 
a primeira imediatamente após homologação do Plano de Insolvência e 
trânsito em julgado da sentença de verificação e graduação de créditos, 
tudo de acordo com o disposto, designadamente, nos n.ºS 2 e 3 do art. 
30.º e nº 3 do art. 36.º, ambos da LGT; arts. 196.º e 199º do CPPT; do art. 
125.º da Lei 55-A/2010, de 31/12 e, quanto aos juros de mora, os nºs 3 e 
5, do art. 38º do DL 73/99, de 16/3.

4.3. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

Pagamento em 150 prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira imediatamente após homologação do Plano de Insolvência e trân-
sito em julgado da sentença de verificação e graduação de créditos; Perdão 
de 80% de juros vencidos e pagamento de juros vincendos à taxa de [•].



Parte IV – Minutas 821

4.4. Créditos Garantidos

Pagamento sem juros, no prazo máximo de [•] meses, após homologação 
do plano de insolvência e trânsito em julgado da sentença de verificação 
e graduação de créditos, através da valorização e posterior alienação dos 
bens dados em garantia;

Caso o montante apurado pela alienação dos ativos não satisfaça a totali-
dade dos créditos garantidos, o montante não liquidado será equiparado 
a crédito comum, ficando contudo o credor garantido com a possibili-
dade de aceitar em pagamento o bem dado em garantia, abatendo ao 
seu crédito o montante de avaliação atualizado na data da transmissão; 
Caso haja alienação do (s) imóvel (eis) onde os trabalhadores exerciam 
as suas funções, o / valor não será distribuído até que os créditos laborais 
se encontrem integralmente liquidados.

4.5. Créditos Comuns

Período de carência de [•] meses, iniciado após homologação do plano de 
insolvência e trânsito em julgado da sentença de verificação e graduação 
de créditos;

Perdão de [•]% do Capital em dívida e inexigibilidade de juros vencidos 
e vincendos;

Pagamento em [•] prestações mensais, iguais e sucessivas.

4.6. Créditos Subordinados

Perdão total dos créditos subordinados. 

4.7. Créditos sob condição suspensiva e resolutiva

Estes créditos não são sujeitos a condição de pagamento em sede de 
Plano de Insolvência porque respeitam a garantias de boa execução, 
cujo acionamento não é expectável numa perspetiva de continuidade da 
empresa e do cumprimento das suas obrigações pós venda, não sendo 
também, pelos mesmos motivos, consideradas quaisquer pagamentos de 
indemnizações a trabalhadores reintegrados.

4.8. Outras condições

Em caso de regresso de melhor fortuna e salvaguardando a capitalização 
da sociedade necessária ao integral cumprimento do Plano de Viabilização 
e, logo, a recuperação da empresa, poderá ser equacionada a antecipa-
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ção total ou parcial dos pagamentos parciais previstos no presente plano, 
sempre com respeito pelos limites máximos previstos no presente plano, 
rateado aos credores, sem prejuízo da preferência dos novos credores;

Ficam sem efeito, quaisquer outros planos de pagamento acordados, 
relativamente a créditos sobre a insolvência.

[…]

5. IMPACTO EXPECTÁVEL DO PLANO, POR COMPARAÇÃO

No quadro do presente plano de insolvência e da correspondente manu-
tenção da atividade da [•], os credores obterão previsivelmente, maior 
satisfação dos respetivos créditos, em comparação com um cenário de 
liquidação.

Releva, aqui, por um lado, a maior celeridade com que os credores co-
meçarão a receber os pagamentos decorrentes do Plano, em comparação 
com o pagamento após liquidação do ativo da [•].

Por outro lado, a satisfação dos credores no quadro do plano, por compa-
ração, poderá ser observada mediante consulta dos quadros comparativos 
infra.

[…]

6. PRECEITOS LEGAIS DERROGADOS E ÂMBITO DESSA DERRO-
GAÇÃO (AL. e) DO Nº 2 DO ARTIGO 195º DO C.I.R.E): 

A aprovação do presente Plano implica a derrogação dos seguintes pre-
ceitos do CIRE:

[…]

7. FISCALIZAÇÃO DO PLANO DE INSOLVÊNCIA

Propõe-se, mesmo que não haja lugar a encerramento do processo, que a 
execução do Plano de Insolvência seja fiscalizada pelo Administrador de 
Insolvência nomeado, [•], nos termos do Art. 220.e do CIRE, auferindo 
uma remuneração mensal de [•], durante [•] meses.
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PLANO DE INSOLVÊNCIA:

• Anexo A: Balanço e Demonstração de Resultados Previsionais e 
corrigido à data de [•];

• Anexo B: Análise Previsional da Estrutura de Custos;

• Anexo C: Plano Global da Dívida e Reestruturação;

• Anexo D: Balanços e Demonstrações dos Resultados Previsionais;

• Anexo E: Demonstrações Previsionais dos Fluxos de Caixa.
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P) PLANO DE INSOLVÊNCIA 
COM SANEAMENTO POR TRANSMISSÃO

(nos termos e para efeitos dos artigos 199.º do CIRE)

1. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO CONTEÚDO DO 
PLANO

1.1. Introdução e Enquadramento geral: 

A “[•]” é uma sociedade comercial [•], com sede na [•], e capital social 
de € [•] ([indicar por extenso]), com número de identificação de pessoa 
coletiva [•],e cujo objeto social é a[•].

São sócios da [•] (i) [•], detentora de [•] ações, representativas de [•]% 
do capital social; (ii) [•] que detém [•] ações próprias representativas de 
[•]% do capital social, e (iii) [•], detentor de [•] ações representativas 
de [•]% do capital social.

A [•] constitui um referencial histórico e económico do [breve referência 
do historial da sociedade e das circunstâncias que originaram a declaração 
de insolvência]. 

Não obstante a declaração de insolvência da [•], foi sempre objetivo 
dos principais credores preservar o valor dos ativos, entendendo-se que 
a melhor forma de o conseguir seria através da manutenção da atividade 
do estabelecimento [•], potenciando o valor do ativo e ampliando a 
expectativa de ressarcimento dos credores da massa.

Por outro lado, tratando-se de uma empresa [•] que abrange uma larga 
parcela de terra/território, a manutenção da atividade e dos postos de 
trabalho também contribuiu para evitar a perda de valor/erosão dos ativos 
(móveis e imóveis) resultante de um menor acompanhamento da opera-
ção no local, o que poderia propiciar atos de vandalismo, furtos e outras 
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situações suscetíveis de desvalorizar os ativos da empresa (como sucede 

de forma recorrente em circunstancias análogas).

Resulta da atividade [•] prosseguida pela insolvente o cariz [•] das suas 

receitas, a que acrescem dificuldades de tesouraria históricas, situação 

que determinou que, desde a declaração de insolvência, a tesouraria da 

massa insolvente tenha sido apoiada pelo Credor Financeiro [•].

Considera-se que o cenário de continuidade da atividade prosseguida 

pela [•] e consequente implementação de um plano de reestruturação é 

aquele que mais salvaguarda os interesses dos credores na medida em que:

i. Permite uma maior expetativa de recuperação dos créditos;

ii. Assegura a continuidade da atividade de um estabelecimento [•] 

que constitui um importante projeto regional na área de [•] e com 

assinalável relevância histórica e social;

iii. Permite manter postos de trabalho.

É neste contexto que é apresentado o presente Plano de Insolvência o qual 

prevê a manutenção do estabelecimento [•] da [•].

1.2 DUE DILIGENCES 

Atendendo à dimensão e antiguidade da [•] e ainda à circunstância de a 

sociedade já ter tido diversas composições acionistas mostrou-se necessária 

a realização de várias Due Diligences que espelhassem a atual situação 

da sociedade, de forma a permitir equacionar e determinar as soluções 

melhor assegurariam os propósitos do presente Plano de Insolvência 

(i) Due Diligence Financeira e Fiscal 

Due Diligence realizada pela [•], cujo relatório, contendo a análise 

e as conclusões obtidas, integra o Anexo I;

(ii) Due Diligence Legal

Due Diligence realizada pela [•], cujo relatório, contendo a análise 

e as conclusões obtidas, integra o Anexo II;

(iii) Due Diligence Operacional

Due Diligence realizada pela [•], cujo relatório, contendo a análise 

e as conclusões obtidas, integra o Anexo III;
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1.3 EXPLICAÇÃO DO PLANO DE INSOLVÊNCIA

Questão prévia: as SOCIEDADE [•] integra uma realidade económica 
abrangente. É nesta ótica que o Plano e a ideia que lhe subjaz deve ser 
observada. Dito isto:    

O plano de insolvência visa a liquidação controlada dos ativos apreendidos 
para a massa insolvente, garantindo a manutenção em funcionamento da 
Sociedade [•] (a EMPRESA como resulta da aceção do artigo 5º do CIRE).

Promovendo este desiderato, são divididos os ativos da insolvência em dois 
grupos distintos; os afetos à unidade económica (EMPRESA) e os não afetos 
àquela unidade (ATIVOS EM LIQUIDAÇÃO). O Plano de Insolvência terá 
uma primeira fase destinada à transmissão da EMPRESA e uma segunda 
fase destinada à liquidação do restante património.   

Os principais e mais valiosos ativos da EMPRESA, estão hipotecados 
em paridade, aos credores [•] e [•] (os Promotores), que no conjunto 
detêm [•]% dos créditos reclamados, e assumem a natureza de credores 
garantidos. 

Na prossecução daquele que é o principal objetivo deste plano de insolvên-
cia (manutenção da atividade económica da [•]), o [•] e a [•] propõem-
-se constituir um veículo societário (VEÍCULO) com o mesmo objeto [•], 
detido a 100% por ambos, direta ou indiretamente, que irá adquirir a 
EMPRESA. Ato prévio ou simultâneo, [•] e [•] cedem a integralidade dos 
créditos reclamados e reconhecidos para o VEÍCULO.

Previamente á aquisição da EMPRESA serão implementadas as medidas 
de reestruturação que permitam adequar a sua capacidade produtiva ao 
atual estado do mercado (a Due Diligence operacional apontou para a 
necessidade de reestruturar o quadro de pessoal efetivo), após o que será 
relançado o negócio, tendo por base as competências já adquiridas e o 
relançamento dos projetos já iniciados no sector agrícola e do turismo, 
com vista ao pleno aproveitamento de todas as capacidades da [•].

Desta forma, no período que medeia a apresentação do Plano de Insolvên-
cia e a constituição do VEÌCULO, proceder-se-á à cessação da totalidade 
dos contratos de trabalho existentes e ao cálculo das indemnizações 
devidas por aquela cessação, que serão créditos privilegiados da Massa 
Insolvente. O quadro de pessoal da [•] compreende atualmente [•] tra-
balhadores, sendo que a Due Diligence Operacional concluiu que para 
a manutenção da atividade da EMPRESA serão necessários apenas [•] 
funcionários, destinados às seguintes funções:
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• 1 [•]

• 1 [•]

• 2 [•]

• […]

De forma a assegurar a manutenção da atividade e ainda para minimizar 
o impacto social desta medida de reestruturação, os Promotores compro-
metem-se a tentar preencher as necessidades de assegurar estas funções 
através da recontratarão de trabalhadores atuais da [•], celebrando com 
os mesmos novos contratos em condições a acordar caso a caso.  

O racional que presidiu a esta solução de prévio despedimento da tota-
lidade dos trabalhadores, para depois ponderar a recontratarão daqueles 
que se mostram necessários, prende-se com a vontade de assegurar um 
tratamento igualitário para todos, permitindo a todos obter a compensação 
por antiguidade.    

Constituem a EMPRESA, os bens imóveis que constam do Anexo IV 
(avaliados no montante global de € [•], os bens móveis e direitos que 
constituem o Anexo V (avaliados em [•]M€), os contratos que consti-
tuem o Anexo VI e ainda os direitos relativos aos apoios concedidos pelo 
[•] constantes do Anexo VII. O VEÍCULO, na titularidade dos créditos 
cedidos pelos Promotores, adquire: (i) os imóveis que constam do Anexo 
IV, com dispensa de depósito do preço que não seja necessário para pa-
gar os créditos prevalecentes e despesas inerentes; (ii) os bens móveis e 
direitos que constam do Anexo V, pagos em numerário e pelo seu valor 
de avaliação constante no referido Anexo e (iii) a posição contratual da 
insolvente nos contratos que constituem o Anexo VI e (iv) os direitos e 
obrigações emergentes dos apoios do [•] que constituem o Anexo VII. 
A transmissão da EMPRESA para o VEÍCULO será efetuada por escritura 
pública nos termos da minuta que constitui Anexo VIII, podendo a referida 
minuta ser sujeita aos ajustes que se mostrem convenientes ou necessários 
à execução integral do Plano de Insolvência. A escritura pública de trans-
missão da EMPRESA será realizada no prazo máximo de [•] dias após a 
homologação do Plano de Insolvência, e independentemente do trânsito 
em julgado da respetiva sentença. 

Com a constituição do VEÍCULO e a transmissão da EMPRESA para este 
executa-se e conclui-se a primeira fase do Plano de Insolvência.
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Para executar a segunda fase do Plano de Insolvência, ou seja, a venda 
dos ATIVOS EM LIQUIDAÇÃO, e o pagamento aos credores que não ha-
jam de ser pagos na primeira fase de execução do Plano de Insolvência, 
mantém-se em funções a Comissão de Credores, e o Administrador da 
Insolvência. A Comissão de Credores vê alterada a sua constituição inicial, 
adicionando-se membros efetivos, e substituindo-se o Sr. [•], passando a 
ter a seguinte composição: (i) membros efetivos: [•];[•];[•];[•] e [•]; (ii) 
membros suplentes: [•] e [•].

O pagamento das dívidas da massa insolvente à data da homologação 
do Plano, e o provisionamento das dívidas que venham a constituir-se 
em momento posterior, serão calculados e imputados proporcionalmente 
aos ativos que hajam de ser transmitidos por força do Plano, sendo que 
essa imputação não excederá 10% do produto dos ativos onerados com 
garantias reais, salvo na medida indispensável à satisfação integral das 
dívidas da massa insolvente (como previsto no artigo 172º do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas, doravante designado abre-
viadamente por “CIRE”).

1.4. PASSIVO DA INSOLVÊNCIA 

O passivo da insolvência reparte-se em duas categorias: (i) créditos re-
clamados no processo (créditos sobre a insolvência) e as (ii) dívidas da 
massa insolvente.

Os créditos reconhecidos sobre a insolvência ascendem a € [•] dos quais 
€ [•] ([•] %) têm natureza Garantida; € [•] têm natureza privilegiada ([•] 
%); € [•] têm natureza comum ([•] %); € [•] têm natureza subordinada 
([•] %) e € [•] são créditos (comuns) sob condição, como resulta da lista 
de créditos a que alude o artigo 129º do CIRE, que constitui o Anexo IX.   

As dívidas da massa insolvente ascendem a € [•], como resulta (i) do 
extrato da conta da massa insolvente aberta no Banco [•] com o nº.[•] e 
(ii) [•], que constituem Anexo X.

Os mencionados créditos sob condição resultam de ações judiciais:

a) Em que a insolvente é Ré:

Ações relativas a [•], no âmbito do processo [•] n.º [•]. 

Tratam-se de [•] ações [•] propostas contra a [•]. Em cada um dos pro-
cessos é peticionada a quantia de € [•], correspondente ao [•]
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Estes valores foram reclamados na insolvência, pelas sociedades [•], e 
foram reconhecidos como créditos sob condição, em decorrência da 
natureza litigiosa.

b) Em que a insolvente é autora:

Ação proposta contra o [•] para [•] 

Total do passivo da insolvência: € [•]

1.4.1. PAGAMENTO DO PASSIVO DA INSOLVÊNCIA 

O passivo da insolvência será pago: (i) rateada e proporcionalmente no que 
tange aos créditos reclamados sobre a insolvência, na (presumível) even-
tualidade de o produto efetivo da venda dos ativos apreendidos, deduzido 
das respetivas despesas, não ser suficiente para a sua satisfação integral, 
sem prejuízo das prioridades legais ou convencionais; (ii) integralmente 
no que concerne às dívidas da massa insolvente, atuais e futuras; tudo, 
nos termos melhor descritos em “1.6.” infra.

5. ATIVO DA INSOLVÊNCIA

O ativo da insolvência é composto por todo acervo patrimonial – bens 
e direitos – apreendidos para a massa insolvente e afetos à satisfação do 
passivo da insolvência. 

A relação de bens e respetivos valores consta dos seguintes Anexos:

Bens imóveis onerados com hipotecas – São os imóveis que integram a 
EMPRESA - Anexo IV

Bens imóveis desonerados – Anexo XI

Bens móveis – Anexo XII

Direitos – Anexo XIII 

O método de atribuição do valor aos ativos vai mencionado nos respe-
tivos Anexos.

Total do ativo da insolvência: € [•]

1.5.1. LIQUIDAÇÃO DOS ATIVOS DA INSOLVÊNCIA 

1.5.1.1. A EMPRESA é vendida ao VEÍCULO pelo montante total de [•]€, 
correspondendo ao somatório (i) bens imóveis hipotecados constantes do 
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Anexo IV, no valor global de [•]€ e (ii) bens móveis e direitos constantes 
do Anexo V, no valor global [•]€. 

Não será atribuído qualquer valor aos direitos relativos aos apoios con-
cedidos pelo [•], constantes do Anexo VII, uma vez que a assunção pelo 
VEÍCULO das obrigações emergentes dos contratos de financiamento 
(que são objeto da ação judicial mencionada no ponto 1.4 b) importa a 
redução do valor dos créditos comuns em cerca de € [•], beneficiando 
assim substancialmente o pagamento dos créditos comuns.

Na qualidade de credor garantido, o VEÍCULO adquire os bens imóveis 
constantes no Anexo IV, com dispensa do pagamento de preço (como 
estatuído no artigo 165º do CIRE e 815º do Código de Processo Civil), 
salvaguardando o valor afeto aos créditos prevalecentes (no caso, labo-
rais e fiscais melhor identificados infra em “1.6.2.2.”), dívidas da massa 
insolvente (melhor identificadas infra em “1.6.1.”) e provisão para dívidas 
futuras da Massa Insolvente, que será entregue à massa insolvente. Adquire 
os bens móveis e direitos constantes no Anexo V pagando o seu preço 
em numerário, à ordem da massa insolvente. 

1.5.1.2. OS ATIVOS EM LIQUIDAÇÃO serão colocados à venda, ficando 
ao critério do Administrador da Insolvência a escolha da modalidade da 
venda (artigo 164º, n.º do CIRE).

Os valores indicados para os bens integrantes do ATIVO EM LIQUIDAÇÂO 
são coerentes com a expectativa de alienação, uma vez que têm por base 
o seu valor de avaliação, de mercado ou de cobrança. Não obstante, 
os bens poderão ser colocados à venda por [•]% daquele valor (valor 
base). Não sendo possível a venda pelo valor base ou superior, compete 
à comissão de credores em exercício deliberar sobre eventuais vendas 
por valor abaixo dos ora mencionado e procurar e aprovar as soluções 
de alienação que melhor se afigurem convenientes aos interesses em 
causa (pagamento aos credores, celeridade na conclusão da liquidação 
e encerramento do processo).  

O VEÍCULO que adquire a EMPRESA tem direito de preferência na 
aquisição de todos os bens que integram o ATIVO EM LIQUIDAÇÃO, 
nos termos contantes da Cláusula X do Contrato cuja minuta constitui 
o Anexo VII.
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1.6. PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DA MASSA INSOLVENTE E PA-
GAMENTOS AOS CREDORES DA INSOLVÊNCIA

Todos os pagamentos previstos no presente plano de insolvência obede-
cem aos critérios legalmente estabelecidos, de acordo com a hierarquia 
prevalecente: 

a. Dívidas da massa insolvente (que serão pagas e provisionadas nos 
termos previstos no artigo 172º do CIRE);

b. Créditos garantidos e privilegiados (que serão pagos nos termos pre-
vistos nos artigos 174º e 175º do CIRE);

c. Créditos Comuns (que serão pagos nos termos previstos nos artigos 
176º do CIRE);

d. Créditos Subordinados (que nos termos do presente plano, são inte-
gralmente perdoados, como resulta do artigo 197º do CIRE).

e. Os pagamentos são feitos à custa do produto da venda dos ativos da 
insolvência apreendidos para a massa insolvente, e já mencionados 
supra em “1.5.”. Os pagamentos são feitos em espécie (credores hipo-
tecários e eventualmente outros credores garantidos) e em numerário 
(dívidas da massa insolvente e demais credores). 

1.6.1. PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DA MASSA INSOLVENTE

As dívidas da massa insolvente são pagas (as atuais) e provisionadas (as que 
previsivelmente se irão constituir até ao encerramento do processo) antes 
de efetuado qualquer pagamento aos credores, como estatuído no artigo 
172º do CIRE. Em síntese, as dívidas são imputadas proporcionalmente aos 
bens e direitos que forem alienados no processo, e não excederá 10% do 
produto de bens objeto de garantias reais, salvo na medida do indispen-
sável à satisfação integral das dívidas da massa insolvente.

Dívida atual € [•]Euros – Informação prestada a [•] de [•]

Provisão para dívidas futuras € [•] (remuneração do AI; etc)

Atentas as dívidas existentes e as expetáveis até encerramento do processo, 
sobre o valor de cada bem e direito apreendido para a massa insolvente 
e vendido no âmbito do Plano é feita uma retenção de [•]% do seu valor 
de venda, como resulta do mapa que constitui Anexo .

Desde a declaração de insolvência já foram feitas vendas pontuais de bens 
móveis não sujeitos a registo com o objetivo de prover à continuação da 
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exploração da empresa e cujo produto foi afeto aos respetivos custos de 
funcionamento, sendo que a manutenção da atividade foi aprovada em 
Assembleia de Credores. 

O tratamento de eventuais sobras destas retenções estão tratados infra 
em 1.9.

1.6.2. PAGAMENTO AOS CREDORES DA INSOLVÊNCIA

1.6.2.1 Credores Garantidos:

Os credores garantidos são pagos como estatuído no artigo 174º do CIRE, 
em síntese, à custa dos bens sobre que incide a garantia, de acordo com 
a prioridade que lhes couber (na eventualidade de existirem créditos 
concorrentes com garantia ou privilégio creditório sobre os mesmos bens) 
e apenas depois de pagas as correspondentes despesas. 

Para pagamento parcial e em espécie dos créditos garantidos, inicialmente 
reclamados e reconhecidos ao [•] e [•] e que serão cedidos ao VEÍCULO, 
no valor de ([•]: € [•] e [•] € [•]) (rúbricas [•] e [•] da lista do 129º), 
são-lhe entregues em pagamento os prédios elencados no Anexo IV, no 
valor global de M€, nos termos do Contrato que constitui o Anexo VII.

Atendendo à existência de créditos laborais e fiscais com precedência 
sobre a hipoteca (melhor identificados infra em “1.6.2.2.”), e às dívidas 
da massa insolvente (presentes e expetáveis, melhor identificadas supra em 
“1.6.1.”); no ato da escritura que transmite a EMPRESA para o VEÍCULO, 
é entregue por este, à massa insolvente e à sua ordem, a quantia de [•]€ 
para liquidar os créditos prevalecentes e dívidas da massa insolvente 
correspondentes, bem como para caucionar a quota de  dívidas da massa 
insolvente prováveis até final do processo.

Após o pagamento em espécie fica em dívida ao VEÌCULO o montante 
de [•]M€; não obstante, como pelo crédito reclamado responde unica-
mente o património hipotecado, e não a insolvente a título pessoal (A [•] 
não é mutuária, nem avalista dos créditos reclamados e reconhecidos), 
o VEÍCULO perde a sua qualidade de credor, nada mais tendo a receber 
no processo.  

Não está ainda definido como será feito pagamento ao [•], credor garan-
tido com penhor financeiro de ações da [•]. Não obstante, o [•] também 
não é credor da insolvência, pelo que só poderá ser pago com a entrega 
das próprias ações ou com o produto da sua venda.
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1.6.2.2. Credores Privilegiados:

Os credores privilegiados são pagos como estatuído no artigo 175º do 
CIRE, em síntese, à custa dos bens não afetos a garantias reais prevale-
centes e na proporção que lhes caiba. No caso vertente, atendendo aos 
valores reclamados a este título e ao valor dos bens sobre que recaem os 
privilégios, serão estes créditos liquidados integralmente.

- Trabalhadores: tal como referido supra prevê-se a necessidade de 
reestruturação da estrutura operacional, o que, nos termos supra 
expostos implicará a cessação de todos os contratos de trabalho. A 
cessação dos contratos de trabalho será efetuada até à constituição do 
VEÍCULO pelo que os créditos resultantes das indemnizações devidas 
serão créditos privilegiados. Estes créditos serão integralmente pagos 
pelo produto da venda dos imóveis transmitidos para o VEÍCULO.

- Fazenda Nacional: Créditos com privilégio imobiliário especial são 
pagos pelo produto da venda dos imóveis sobre que incidem os 
privilégios. Créditos com privilégio mobiliário especial são pagos 
integralmente com o produto da venda dos bens móveis transmitidos 
para o VEÍCULO.

- Segurança Social: Créditos com privilégio mobiliário geral são pagos 
com o produto da venda dos bens móveis transmitidos para o VEÍCU-
LO.

- [•]: Crédito com privilégio mobiliário geral será pago com o produto 
da venda dos bens móveis transmitidos para o VEÍCULO.

O pagamento dos credores privilegiados será efetuado no momento em 
que se encontrar disponível o produto proveniente da venda da EMPRESA. 

O remanescente do produto da venda dos bens móveis que por integra-
rem a empresa forem transmitidos ao VEÍCULO será afeto ao pagamento 
rateado dos credores comuns.

Com o pagamento, os Trabalhadores, a Fazenda Nacional, a Segurança 
Social e a [•] recebem integralmente os créditos qualificados como cré-
ditos privilegiados. Quanto ao remanescente do crédito reclamado pela 
[•], o mesmo mantém a natureza de crédito comum e será pago com os 
demais da mesma classe.

1.6.2.3. Credores Comuns:

Os credores comuns são pagos como estatuído no artigo 176º do CIRE, ou 
seja, na proporção dos seus créditos reconhecidos na lista do 129º do CIRE 
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(que constitui Anexo IX), se o valor dos bens afetos ao seu pagamento for 
insuficiente para os liquidar integralmente e pelos montantes que resulta-
rem da alienação dos bens que lhes estão legalmente afetos. O pagamento 
será efetuado quando se encontrar disponível o produto da liquidação. 
A título informativo, anexa-se mapa de rateio provisório que constitui 
Anexo XIV. Todos os valores constantes do Anexo XIV são indicativos 
e provisórios, refletindo apenas uma expectativa com base no valor de 
avaliação ou a expectativa de cobrança ou venda dos direitos em causa. 

1.6.2.4. Créditos Comuns Condicionados/Contingentes:

Os créditos comuns condicionados são acautelados como estatuído no 
artigo 180º do CIRE, ou seja, serão pagos na proporção que lhes cabe após 
verificação da condição (ver mapa de rateio do Anexo XIV) ficando as 
verbas que lhes cabem retidas na conta da massa insolvente até ao mo-
mento da verificação da condição, se esta se verificar. Não se verificando, 
estas quantias revertem rateadamente para os demais credores comuns. 

1.6.2.5. Créditos Subordinados:  

Os créditos subordinados são integralmente perdoados.

1.7. BENEFÍCIOS DO PLANO VERSUS LIQUIDAÇÃO

Estando os maiores credores na disponibilidade de criar uma sociedade 
com o objetivo de dar continuidade à atividade da empresa, havia que 
criar condições que permitissem esta transição, afastando a solução de 
liquidação pura e total da sociedade, evitando a destruição da mais-valia 
económica que constitui uma unidade produtiva em funcionamento e 
ainda o perecimento de parte dos ativos da massa insolvente, constituído 
por animais e culturas.

Não podendo obviamente quantificar em termos absolutos quanto é que 
cada credor iria receber em cenário de liquidação total da sociedade, 
facilmente poderemos concluir que o cenário de venda da EMPRESA, 
permitindo a continuação da atividade e a possível manutenção de alguns 
postos de trabalho, é sem dúvida alguma a melhor solução.

De referir que a manutenção da EMPRESA através do VEÌCULO permitirá 
a transição para o mesmo dos apoios do [•], com a potencialidade de 
reduzir substancialmente o montante dos créditos comuns, em benefício 
de todos os credores comuns.   
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Saliente-se que esta solução só foi possível por se ter mantido até agora a 

empresa em funcionamento. Esta situação não teria ocorrido sem o apoio 

direto dos maiores credores da insolvência, designadamente do [•] que 

vem assegurando a tesouraria necessária à continuidade da atividade, 

sempre que tal se mostra necessário.

Para efetiva comparação do cenário de liquidação com aquele que agora 

é proposto, afigura-se essencial tentar perceber qual o valor previsível 

que poderia resultar da liquidação total da sociedade. A liquidação total 

pressuporia a venda de todos os ativos por valores que certamente ficariam 

aquém do valor que será obtido pela venda da EMPRESA, uma vez que 

o VEÍCULO adquirirá os ativos que integram a EMPRESA pelos valores 

constantes das avaliações refletidos nos respetivos Anexos ao invés de 

estes serem vendidos em liquidação, com previsível obtenção de valores 

inferiores. 

Por outro lado, resultou das conclusões obtidas na DD legal, designada-

mente na parte relativa ao imobiliário, que existem diversas divergências 

entre a informação predial, matricial e cadastral dos imóveis, que care-

cem de ser dirimidas. A alienação separada dos diversos bens imóveis 

que integram a EMPRESA obrigaria a que a massa insolvente procedesse 

previamente a um processo, oneroso e moroso, destinado à regularização 

daquelas situações, o que importaria encargos acrescidos. Na solução 

proposta, de transmissão da EMPRESA ao VEÍCULO, este terá maior faci-

lidade no saneamento global das divergências existentes nestes imóveis 

e suportará os respetivos encargos. 

De referir ainda que no cenário da venda da EMPRESA nos termos pre-

vistos no Plano com o compromisso de recontratação dos funcionários 

necessários a manter a exploração, será assegurada a manutenção de 

vários postos de trabalho o que evitará a situação de desemprego de parte 

do atual quadro de pessoal da empresa. 

Poderemos então resumir que o retorno para os credores - não só para os 

credores comuns como para os trabalhadores que mantêm o seu posto 

de trabalho e a quem é dada a possibilidade de se integrar no VEÍCULO 

- é indubitavelmente mais favorável com recurso ao presente Plano de 

Insolvência.
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1.8. ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMAS DERROGADAS

O Plano obedece escrupulosamente às normas consagradas no CIRE, e 
visa a satisfação dos créditos reclamados e reconhecidos (acautelando o 
pagamento dos condicionados) no mais curto espaço de tempo possível, 
em benefício de todos os credores. Desde logo, os pagamentos previstos 
(que dispensam a prolação da sentença prevista no artigo 173º do CIRE, 
derrogando-o neste aspeto) enquadram-se na estatuição do artigo 192º 
do CIRE, que refere ”O pagamento dos créditos sobre a insolvência, 

(…), podem ser regulados num plano de insolvência em derrogação 

das normas do presente Código.” 

Se o artigo 192º do CIRE admite expressamente a possibilidade de regular 
os pagamento dos créditos sobre a insolvência, estando estes regulados 
respeitando a hierarquia de prevalência estabelecida no CIRE, não havendo 
impugnações à lista de créditos referida no artigo 129º do CIRE, e estando 
devidamente acautelado o eventual pagamento dos créditos condiciona-
dos, a sentença que homologar o plano – que necessariamente logrou o 
controlo da legalidade das suas disposições -, já acautelou a aplicação 
do direito vigente no caso concreto e julgou válidas as disposições do 
Plano. Neste enquadramento, a prolação da sentença prevista no artigo 
173º do CIRE resulta redundante e até tecnicamente impossível; não sendo 
possível acomodar uma situação em que o mesmo órgão jurisdicional se 
pronuncie duas vezes sobre o mesmo objeto, tendo a primeira decisão 
transitado em julgado. 

A transmissão da EMPRESA e o pagamento em espécie ao VEÍCULO (cre-
dor garantido) acontece com a homologação do plano; os pagamentos 
em numerário aos credores privilegiados acontece quando se mostrar 
disponível o produto da venda da EMPRESA e o pagamento aos credores 
comuns acontece quando se mostrar disponível o produto da liquidação. 
Esta diferenciação integra a previsão do número 1 do artigo 194º do CIRE, 
porquanto são razões objetivas que justificam este tratamento diferenciado. 
Em primeiro lugar, é óbvia a urgência na transmissão da EMPRESA para o 
VEÍCULO, uma vez que, enquanto unidade económica em funcionamento, 
a suspensão da atividade entre o momento da homologação do plano 
de insolvência e o trânsito em julgado da sentença não é compaginável 
com natureza da própria atividade, gerando graves constrangimentos na 
sua gestão e insegurança, ou mesmo impossibilidade, de financiamento 
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e liquidação tempestiva das obrigações e custos correntes. Em segundo 
lugar, e igualmente óbvio, os custos de funcionamento ficariam na esfera 
da massa insolvente como dívidas desta, aumentando o seu passivo, em 
prejuízo de todos os credores. A transferência da EMPRESA com a homo-
logação do plano (e recorde-se que a estatuição do artigo 217º do CIRE 
não obriga ao trânsito em julgado da sentença, para que se produzam as 
alterações e negócios jurídicos previstos no plano) permite assim lograr dois 
objetivos, estabilizar e manter a unidade económica em funcionamento, 
com a transferência imediata dos custos associados para o VEÍCULO, 
saindo beneficiada a massa insolvente, que por esta via acumula menos 
dívida. Paralelamente, nenhum prejuízo resulta para os demais credores 
desta solução, pois se houver menos dívidas da massa insolvente, maior 
será a disponibilidade financeira para afetar o pagamento dos credores 
da insolvência.   

Uma referência ainda ao direito de preferência constituído a favor do 
VEÍCULO, na venda dos bens integrantes do ATIVO EM LIQUIDAÇÃO, 
que se justifica pelo facto de se tratar de bens que integravam o patrimó-
nio da sociedade e que apesar de não serem adquiridos num primeiro 
momento, poderem vir a ser considerados úteis à estrutura operativa da 
empresa, sendo que este direito de preferência nenhum prejuízo trará 
para os restantes credores, pois não afeta o preço ou condições da venda.

1.9. DISPOSIÇÕES FINAIS: VALORES SOBRANTES DA LIQUIDA-
ÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE.

As sobras que venham a resultar das provisões constituídas para dívidas 
da massa insolvente serão proporcionalmente calculadas e rateadas pelos 
bens que lhe deram origem, e devolvidas aos credores que foram pagos 
pelo produto da venda desses mesmos bens até ao limite dos respetivos 
créditos, depois de encerrada a liquidação dos ativos, e apuradas e pagas 
todas as dívidas da massa insolvente.

As quantias que ficarem retidas a título de garantia de pagamento para 
créditos condicionados e/ou contingentes, e não forem distribuídas por não 
verificação da condição, ou não reconhecimento dos direitos litigantes, 
serão distribuídas rateadamente pelos credores comuns, no caso de não 
terem sido integralmente satisfeitos. 

Com os pagamentos previstos no Plano extinguem-se todos os créditos 
que não sejam liquidados, independentemente de terem sido reclamados.
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Encerrada a liquidação pagas as dívidas encerrado o processo as socie-
dades extinguem-se.

LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Due Diligence Financeira e Fiscal 

Anexo II - Due Diligence Legal 

Anexo III - Due Diligence Operacional 

Anexo IV – Lista de Imóveis hipotecados que integram a Empresa

Anexo V – Lista de Bens Móveis e Direitos que integram a Empresa 

Anexo VI – Lista de Contratos que integram a Empresa 

Anexo VII – Anexo [•]

Anexo VIII – Contrato de venda da Empresa 

Anexo IX – Lista de créditos do artigo 129º do CIRE

Anexo X – Lista de despesas/encargos da Massa Insolvente 

Anexo XI – Lista de Bens imóveis desonerados 

Anexo XII – Lista de Bens Móveis apreendidos

Anexo XIII – Lista de Direitos

Anexo XIII – Mapa de imputação de verbas para despesas e provisões 
da Massa Insolvente 

Anexo XIV – Mapa de rateio provisório de pagamentos aos credores 
comuns 
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Q) PLANO DE INSOLVÊNCIA 
PARA LIQUIDAÇÃO  CONTROLADA

(nos termos e para os efeitos dos artigos 192.º e ss.)

1. INTRODUÇÃO

A “[•]” é uma sociedade comercial anónima, com sede na [•], e capital 

social de € [•] ([por extenso] euros), matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial da [•] sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva [•] e cujo objeto social consiste na “[•]”

A REQUERENTE sempre procurou desenvolver a sua atividade com ele-

vado profissionalismo, logrando um destacado êxito comercial.

Pese embora, os esforços desenvolvidos, o cenário de crise que, gene-

ralizadamente, se abateu sobre a economia nacional, acabou por criar 

constrangimentos na atividade da Requerente, em termos que dificultam, 

de modo acentuado, o pontual cumprimento das suas obrigações, desig-

nadamente, por falta de liquidez para amortizar os créditos vencidos e 

alteração drástica das condições de acesso a novos financiamentos.

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E CRE-

DITÍCIA (ARTIGO 195.º, N.º 2, ALÍNEA A) DO CIRE)

Do ponto de vista patrimonial, a Requerente é proprietária de [•] ([por 

extenso]) bens imóveis, todos hipotecados a favor do credor hipotecário 

[•] conforme Anexo I e II junto a esta proposta.

A Requerente não é titular de quaisquer outros bens, créditos ou direitos.  

Os imóveis identificados nos Anexo I e II têm um valor global estimado 

de € [•] ([por extenso].
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Do ponto de vista contabilístico, todos os documentos a que alude a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 24.º do CIRE são colocados à disposição do 
Administrador da Insolvência, encontrando-se a contabilidade devida-
mente organizada.

Do ponto de vista financeiro e económico, refira-se que a Requerente 
não vislumbra que a atividade / condições de mercado possam sofrer no 
imediato, alterações suscetíveis de reabilitar o seu negócio. De facto, a 
atividade da Requerente, enquanto sociedade que atua exclusivamente 
no sector [•], encontra-se estagnada.

3. FINALIDADE DO PLANO E MEDIDAS A APROVAR PELOS CRE-
DORES (ARTIGO 195.º, N.º 2, ALÍNEA B) DO CIRE)

3.1 Finalidade e Pressupostos do Plano

Conforme já mencionado, a Requerente não tem, na presente data, 
atividade nem quaisquer possibilidades de gerar proveitos, lucros ou 
rendimentos, pelo que a mesma não será objeto de qualquer plano com 
vista à sua recuperação.

Contudo, a apresentação de um plano de insolvência com vista à liqui-
dação controlada da Requerente justifica-se tendo em consideração a 
potencialidade de diversos ativos e o facto de a sua globalidade estar 
onerada como garantia de pagamento da dívida hipotecária do Credor [•].

De resto, considera-se que a liquidação do ativo nos termos supletivamente 
previstos no CIRE, com a venda forçada dos ativos da sociedade Reque-
rente, não permitirá maximizar o produto da venda, contrariamente ao 
que uma liquidação controlada poderá certamente oferecer aos credores.

Porém, deverá ser tido em conta que, face ao total do passivo (Cfr. Anexo 
III à presente proposta), o valor do ativo imobiliário da Requerente só muito 
dificilmente poderá satisfazer a totalidade dos créditos sobre a insolvência. 

O presente plano tem, assim, por finalidade a liquidação controlada dos 
ativos da Requerente com o primordial objetivo do melhor reembolso 
(possível) dos créditos sobre a insolvência, tendo sido elaborado no pres-
suposto da inexistência de outros credores, para além dos identificados 
no Anexo III à presente proposta. 

O presente plano assenta igualmente no pressuposto das transmissões de 
imóveis nele previstas estarem isentas de imposto do selo e de IMT, nos 
termos do disposto nos artigos 269.º e 270.º do CIRE.
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Os meios de satisfação dos credores cujos créditos venham a ser ressar-
cidos serão obtidos através da implementação das medidas descritas no 
ponto seguinte. 

 Deste modo, a situação financeira da Requerente é deficitária, sendo a 
mesma – nos termos em que se encontra – economicamente inviável, não 
dispondo de meios que lhe permitam pagar as dívidas vencidas.

Do ponto de vista creditício, importa recordar que, conforme se referiu, 
a Requerente não é titular de quaisquer créditos sobre clientes ou sobre 
outros terceiros. Assim, não existirá, também por esta via, possibilidade 
de se obter proveitos para a massa insolvente.

Por último, cumpre referir que a massa insolvente terá, necessariamente, 
que responder pelas suas próprias dívidas (nomeadamente, a remuneração 
do administrador da insolvência e ainda custas processuais aplicáveis).

3.2 Alterações Decorrentes do Plano para as Posições Jurídicas dos 
Credores (art.º 195.º do CIRE)

Os credores cujos créditos não venham a ser satisfeitos serão integralmente 
perdoados e, consequentemente, extintos. O que, de resto, já sucederia 
em sede de liquidação, visto que o produto da alienação dos bens que 
compõem a massa é manifestamente insuficiente para satisfazer os credores 
garantidos (ou seja, a [•]).

 Do mesmo modo, o plano foi elaborado tendo por base o pressuposto 
das transmissões de imóveis ora estipuladas beneficiarem das isenções 
previstas nos artigos 269.º e 270.º do CIRE.

3.2 MEDIDAS A APROVAR E A IMPLEMENTAR

Com vista à liquidação controlada da Requerente, propõe-se a aprovação 
e implementação das seguintes medidas:

a) Pagamento integral das dívidas da massa insolvente, a realizar 
nos seguintes termos:

A responsabilidade pelas dívidas da massa insolvente será determinada nos 
termos previstos no artigo 172.º do CIRE, devendo todos os bens imóveis 
que compõem a massa responder, nos termos legais, pelo pagamento das 
aludidas dívidas. 

Caberá ao Administrador da Insolvência determinar o montante dessas 
dívidas da massa insolvente e imputá-las aos bens que compreendem 
a massa insolvente de acordo com o disposto no artigo 172.º do CIRE.
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b) Dação em pagamento à [•], dos ativos concluídos do empreen-
dimento denominado de “[•]”, a realizar nos seguintes termos:

Caraterização dos 
ativos

Blocos [•],[•],[•] e [•] (conforme Anexo I)

Valor da dação € [•] ([por extenso])

Outras condições

Nos termos do presente Plano de Insolvência, 
para pagamento do montante parcial da dívi-
da garantida e reconhecida a favor da [•], a 
Requerente dá à [•] os imóveis já hipoteca-
dos a favor desse Banco, melhor identificados 
no Anexo I, considerando-se, deste modo, 
parcialmente paga e regularizada a dívida da 
Requerente perante a [•].
A presente dação abrange todas as constru-
ções, benfeitorias e acessões presentes e fu-
turas, registadas ou não sobre os identificados 
imóveis (melhor identificados no Anexo I).
A [•], mediante votação favorável do presente 
Plano, aceita a dação nos termos exarados.
Tal dação em pagamento será outorgada a 
favor da [•], no prazo de [•] dias, a contar 
do trânsito em julgado da sentença homo-
logatória do presente Plano, eventualmente 
prorrogável por mais 30 dias, desde que, 
devidamente justificado o interesse e com o 
acordo expresso da [•].

c) Venda dos restantes ativos do empreendimento denominado por 
“[•]” à sociedade [•], a realizar nos seguintes termos:

Caraterização 
dos ativos

Blocos [•] e [•] (conforme Anexo II)

Valor da venda  € [•] ([por extenso])

Outras condições

A escritura pública deverá ser outorgada a 
favor da [•], no prazo de [•] dias, a contar 
do trânsito em julgado da sentença homolo-
gatória do presente Plano.  

d) Distribuição do produto da alienação dos bens Imóveis, a rea-
lizar nos seguintes termos:

O pagamento das dívidas da massa insolvente e dos créditos sobre a 
insolvência ocorrerá nos termos do CIRE.
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Assim, o produto da alienação dos bens imóveis servirá para o pagamento 
das dívidas da massa e, para o pagamento dos créditos privilegiados (cré-
ditos laborais e fiscais) e do crédito garantido (credor hipotecário - [•]).

Os pagamentos supra mencionados serão, exclusivamente, realizados por 
referência aos credores e créditos indicados na lista de créditos reconhe-
cidos pelo Administrador da Insolvência. 

4. EFEITOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO

Nos termos do disposto no artigo 217.º do CIRE, com a sentença de ho-
mologação produzem-se as alterações dos créditos sobre a insolvência 
introduzidas pelo plano de insolvência, independentemente de tais créditos 
terem sido, ou não, reclamados ou verificados. 

A sentença homologatória confere eficácia a quaisquer atos ou negócios 
jurídicos previstos no plano de insolvência, independentemente da forma 
legalmente prevista.

 Com efeito, a sentença homologatória, conjugada com o presente plano 
de insolvência, constitui título bastante para a realização dos registos que 
se revelem necessários. 

Não obstante, o Administrador da Insolvência deverá praticar todos os atos 
necessários ou convenientes à prossecução das finalidades do presente 
plano e à implementação das medidas constantes do mesmo. 

A garantia da boa execução do plano decorre ainda do facto de, após 
homologação do plano proposto, serem ineficazes os atos realizados pela 
Requerente em contravenção.

Com o cumprimento das medidas previstas no presente plano consideram-
-se integralmente pagas e regularizadas todas as dívidas da Requerente 
extinguindo-se todas as garantias e responsabilidades, pessoais ou outras, 
direta ou indiretamente com elas relacionadas.

5. IMPACTO EXPECTÁVEL DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS POR 
COMPARAÇÃO COM A SITUAÇÃO QUE SE VERIFICARIA NA AU-
SÊNCIA DE QUALQUER PLANO DE INSOLVÊNCIA (ARTIGO 195.º, 
N.º 2, ALÍNEA D) DO CIRE)

O Plano posto em prática com a implementação destas medidas, tem 
como principal objetivo a maximização do pagamento aos credores da 
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insolvência, sem prejudicar o Princípio de Igualdade Material de Credores 

constante do artigo 194º do CIRE.

Com efeito, é convicção da Administração da Requerente que a forma de 

liquidação preconizada constitui meio idóneo à satisfação dos interesses 

dos credores, em condições mais vantajosas do que aquelas que seriam 

de supor num cenário alternativo, de liquidação imediato e forçada nos 

termos supletivamente previstos. 

Efetivamente, a experiência demonstra que a comercialização de ativos, 

num contexto de venda forçada, sofre uma desvalorização imediata na 

ordem dos 30%. 

Dito de outra forma, se poderão existir dúvidas sobre a capacidade de 

solver todas as obrigações assumidas com o credor hipotecário, mediante a 

execução do presente Plano de Insolvência, através da liquidação forçada, 

essa insolvabilidade será efetiva.

Em suma, o plano de insolvência afigura-se mais vantajoso do que o 

cenário de liquidação tout court.

6. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA (AR-

TIGO 22º DA LEI Nº 22/2013 DE 26 DE FEVEREIRO)

Pela execução e fiscalização do presente Plano de Insolvência, o Admi-

nistrador de Insolvência auferirá uma remuneração mensal de � [•]. 

7. PRECEITOS LEGAIS DERROGADOS E ÂMBITO DA DERROGAÇÃO 

(ART. 195.º N.º 2 ALÍNEA (E) DO CIRE)

São derrogados pelo presente Plano e enquanto o mesmo se mantiver em 

execução, os artigos 158º, 164º, 166º e 169º, do CIRE.

8. INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO PLANO

Em caso de eventual dúvida ou omissão relativa ao conteúdo do presente 

Plano e sua interpretação, o Administrador de Insolvência promoverá 

consulta, por meios eletrónicos, aos cinco maiores credores, com vista 

à sua tomada de posição, de acordo com os respetivos direitos de voto, 

prosseguindo o que for determinado pela maioria simples dos votos ex-

pressos pelos referidos Credores consultados. 
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ANEXOS

Anexo I – Lista de bens imóveis 

Anexo II – Lista de bens imóveis a adquirir pela sociedade [•]

Anexo III - Lista de credores
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REGISTE-SE E RECEBA INFORMAÇÕES SOBRE OS NOSSOS 
LANÇAMENTOS, NOVIDADES E PROMOÇÕES
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um sistema simples e eficaz de pesquisa (por título, autor, assunto).
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