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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

25, 26 e 27 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Recuperação de Empresas / Recuperação 

Extrajudicial de Devedores 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

43/2011 – I Série n.º205, de 25/10 

Aprova os Princípios Orientadores da 

Recuperação Extrajudicial de Devedores, 

enquanto instrumento que visa promover a 

eficácia dos procedimentos extrajudiciais 

para a recuperação de empresas. 

A aprovação destes princípios cumpre um 

dos compromissos assumido no âmbito do 

Programa de Auxilio Financeiro a Portugal 

e enquadra-se num conjunto mais vasto de 

medidas de incentivo à reestruturação 

extrajudicial de devedores, no qual 

também se incluem alterações ao Código 

da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas e a revisão do procedimento 

extrajudicial de recuperação que decorre 

junto do Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI). 

Trata-se de princípios orientadores, de 

adesão voluntária, desenvolvidos com base 

nas boas práticas e recomendações 

internacionais, que poderão permitir a 

recuperação e viabilização de empresas em 

dificuldade económica. 

Este procedimento extrajudicial de 

recuperação de devedores permite que as 

empresas que se encontrem em situação 

financeira difícil e os respectivos credores 

possam optar por um acordo extrajudicial 

que possibilite a recuperação do devedor e 

a continuação da sua actividade 

económica. 

Deste acordo extrajudicial deve resultar 

um plano de reestruturação da dívida, 

assente na redefinição dos prazos de 

pagamento ou até no perdão de parte da 

dívida, permitindo assim que: 

• A empresa se mantenha em actividade 

contribuindo para ultrapassar as suas 

dificuldades económicas; 

• Os credores reduzam as suas perdas; 

• Se evitem os efeitos sociais e 

económicos negativos que advêm da 

liquidação de uma empresa; 

• Se adoptem mecanismos informais 

mais céleres, eficientes e eficazes que 

conduzem a resoluções mais rápidas, 

com mais elevadas taxas de 

recuperação das empresas; 

• Os tribunais tenham maior 

disponibilidade para outros processos, 

e assim, uma maior eficiência e 

celeridade do sistema judicial. 

 

Assim, são estabelecidos onze princípios 

pelos quais, quer o devedor quer os 

credores devem orientar as respectivas 
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condutas durante este procedimento 

extrajudicial: 

1. Este procedimento tem por objectivo 

obter um acordo que permita a 

efectiva recuperação do devedor; 

2. As partes devem actuar de boa-fé; 

3. Os credores envolvidos podem criar 

comissões e ou designar um ou mais 

representantes para negociar com o 

devedor, ou, designar consultores que 

os aconselhem nas negociações; 

4. Os credores devem conceder um 

período de tempo suficiente - período 

de suspensão, para obter a informação 

relevante e elaborar propostas para 

resolução dos problemas financeiros 

do devedor; 

5. Durante o período de suspensão, os 

credores envolvidos não devem 

intentar novas acções judiciais e devem 

a suspender as que se encontrem 

pendentes; 

6. Durante o período de suspensão, o 

devedor compromete-se a não praticar 

qualquer acto que prejudique os 

direitos e as garantias dos credores; 

7. O devedor deve adoptar uma postura 

de absoluta transparência; 

8. A informação partilhada pelo devedor, 

deve ser transmitida a todos os 

credores; 

9. Propostas e acordos elaborados 

durante o procedimento devem 

reflectir a lei vigente; 

10. As propostas de recuperação do 

devedor devem basear-se num plano 

de negócios viável e credível; 

11. O crédito resultante de um 

financiamento adicional ao devedor, 

deve ser considerado pelas partes 

como garantido. 

 

Conselho Estratégico de 

Internacionalização da Economia 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

44/2011 – I Série n.º 205, de 25/10 

Cria o Conselho Estratégico de 

Internacionalização da Economia - CEIE, 

estabelecendo a coordenação estratégica 

para a diplomacia económica e a 

internacionalização da economia. 

Participa do CEIE, o Primeiro-Ministro, que 

preside, os Ministros das Finanças, dos 

Negócios Estrangeiros e da Economia e do 

Emprego, e quatro representantes de 

organizações do sector privado, ainda a 

convidar. 

O CEIE tem por missão a avaliação das 

políticas públicas e das iniciativas privadas, 

e respectiva articulação, em matéria de 

internacionalização da economia 

portuguesa, da promoção e captação de 

investimento estrangeiro e de cooperação 

para o desenvolvimento. 

Neste âmbito, serão estabelecidos 

objectivos e metas concretas de política e a 

unificação das representações diplomáticas 

com as representações externas da AICEP e 

do Turismo de Portugal. 

Paralelamente, o Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento verá o seu 
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papel reforçado e as principais entidades 

públicas envolvidas nos processos de 

internacionalização e desenvolvimento 

deverão privilegiar o principio de 

representação cruzada entre as respectivas 

administrações, de modo a potenciar 

sinergias de missões e de recursos. 

 

Direito Financeiro 

Aviso do Banco de Portugal n.º 7/2011 – II 

Série Parte E n.º 205, de 25/10 

Altera o aviso do Banco de Portugal n.º 

6/2010 no sentido de passar a prever a 

dedução aos fundos próprios de base de 

um montante referente a depósitos 

contratados com taxa de juro elevada, 

calculado em função do respectivo prazo e 

taxa de remuneração, nos termos a definir 

por instrução do Banco de Portugal. 

e 

Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2011 – II 

Série Parte E n.º 205, de 25/10 

Altera o aviso do Banco de Portugal n.º 

3/2011 no sentido de passar a prever a 

dedução aos fundos próprios relevantes 

para o cálculo do rácio core tier 1 de um 

montante referente a depósitos 

contratados com taxa de juro elevada, 

calculado em função do respectivo prazo e 

taxa de remuneração, nos termos a definir 

por instrução do Banco de Portugal. 

 

 

Reabilitação Urbana 

Aviso n.º 21203/2011 – II Série Parte H n.º 

205, de 25/10 

Procede à abertura do período de 

discussão pública do Programa Estratégico 

de Reabilitação Urbana de Leiria. 

 

Reprivatização da EDP 

Decreto-Lei n.º 106-A/2011 – I Série n.º 

206, de 26/10 (Suplemento) 

Aprova, cumprindo uma das medidas 

previstas no Programa de Assistência 

Financeira acordado com a UE, o FMI e o 

BCE, a 8.ª fase de reprivatização da EDP - 

Energias de Portugal, S.A. 

A presente fase de reprivatização 

concretiza-se mediante uma ou mais 

operações de venda directa a um ou mais 

investidores que venham a tornar-se 

accionistas de referência da EDP, sendo 

autorizada a alienação de acções 

representativas de uma percentagem não 

superior a 21,35% do capital social da EDP. 

O presente diploma, que revoga o Decreto-

Lei n.º 105/2010, de 1 de Outubro, entra 

em vigor a 27 de Outubro de 2011. 
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Legislação Comunitária 

25 de Outubro de 2011 

Aditivos Alimenatres 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1074/2011, de 24/10 (JO L 278, de 25/10) 

Relativo à autorização de Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R-625 como aditivo em 

alimentos para animais. 

 

«Europa Urbana — Desafios Urbanos 

Globais, Soluções Europeias Comuns». 

Recomendação da Comissão, de 

21/10/2011 (JO C 312, de 25/10) 

Publica as recomendações da Comissão 

relativamente à iniciativa de programação 

conjunta em investigação «Europa Urbana 

— Desafios Urbanos Globais, Soluções 

Europeias Comuns». 

 

26 de Outubro de 2011 

Produtos Fitofarmacêuticos 

Regulamento de Execução (UE) n.º 

1078/2011, de 25/10 (JO L 276, de 26/10) 

Não aprova a substância activa propanil, 

em conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado. 

 

Direito Financeiro 

Orientação do Banco Central Europeu, de 

14/10/2011 (JO L 276, de 26/10) 

Altera a Orientação BCE/2007/2 relativa a 

um sistema de transferências automáticas 

transeuropeias de liquidação por bruto em 

tempo real. 

A presente orientação é aplicável a partir 

de 21 de Novembro de 2011. 

Assim, até esta data, os bancos centrais 

nacionais participantes devem comunicar 

ao BCE as medidas mediante as quais 

tencionam dar cumprimento ao disposto 

nesta orientação. 

 

27 de Outubro de 2011 

Operações de Financiamento Fora da 

União 

Decisão n.º 1080/2011/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25/10/2011 (JO 

L 280, de 27/10) 

Concede uma garantia da União ao Banco 

Europeu de Investimento em caso de 

perdas resultantes de empréstimos e de 

garantias de empréstimos para projectos 

realizados fora da União. 

Revoga a Decisão n.º 633/2009/CE.    


