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Foi divulgada no dia 30 de Dezembro de 2013 a Instrução do Banco de Portugal n.º 

32/2013 sobre identificação e marcação do crédito reestruturado por dificuldades 

financeiras do Cliente (“Instrução”), tendo entrado em vigor no dia seguinte.Podem 

consultar aqui (sítio do Banco de Portugal) a Instrução que vem esclarecer o que deve 

ser considerado“crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente”, como é 

que o mesmo deve ser identificado e marcadoe que indicadores devem as instituições 

fazer constar das publicações que versem sobre a qualidade do crédito.A Instrução 

revoga a Instrução do Banco de Portugal n.º 18/2012, de 15 de Maio e, apesar de não o 

mencionar expressamente, altera também a Instrução n.º 16/2004, de 16 de Agosto 

(sobre a divulgação de indicadores de referência – Crédito em Risco) e o Anexo I à 

Instrução n.º 21/2008,de 15 de Junho de 2009 (relative aos elementos de 

caracterização dos saldos de responsabilidades constants das comunicações à Central 

de Responsabilidades de Crédito). 
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O cumprimento da instrução visa não só dotar as instituições visadas 

(instituições de crédito e sociedades financeiras que concedam crédito, 

bem como sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede em 

países que não pertençam à União Europeia) de uma ferramenta  

adicional de suporte à análise e gestão do risco de crédito mas também 

reforçar a comparabilidade e transparência destes créditos, esclarecendo 

a Instrução o que considera ser: 

(a) um Cliente em situação de dificuldades financeiras; 

(b) uma modificação aos termos e condições do contrato de crédito; 

(c) um conjunto de circunstâncias que devem igualmente relevar para 

efeitos da identificação e marcação do crédito nos termos e para os 

efeitos da Instrução; 

Em particular, e para efeitos de identificação e marcação de um crédito 

como “crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente” no 

momento da modificação aos termos e condições do contrato de crédito, 

a Instrução vem esclarecer que as instituições visadas devem “incluir os 

campos de informação necessários, nomeadamente datas e ligações 

entre operações” de forma a permitir que os créditos identificados e 

marcados possam ser utilizados: 

(i) na gestão de risco do crédito; (ii) na determinação de imparidade; 

(iii) no reporte sobre a carteira de crédito; e 

(iv) no cumprimento de outros requisitos prudenciais. 
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A desmarcação de um crédito apenas poderá ocorrer depois de decorrido um mínimo de dois anos desde a data da 

modificação aos termos e condições do contrato de crédito e desde que se verifiquem, de forma cumulativa, as 

condições constantes da Instrução que aqui se sintetizam:  

(a) pagamento regular de prestações de capital;  

(b) não existir qualquer prestação vencida por mais de 30 dias (aqui parece que se devem incluir todos os 

créditos do Cliente, mesmo os que não forem alvo de reestruturação);  

(c) não existir nova operação de reestruturação do crédito  

De salientar ainda que as instituições deverão assegurar, com referência a 31 de Dezembro de 2013, a remarcação 

dos créditos que tenham sido desmarcados ao abrigo da revogada Instrução do Banco de Portugal n.º 18/2012, de 

15 de Maio mas que não cumpram os critérios. 
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PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Autor : Fernando Messias 

Obstáculo que começa desde logo pela restritiva 

interpretação técnica que recaí sobre os pedidos 

de patente fora do âmbito industrial propriamente 

dito, nomeadamente, nos domínios do objeto da 

invenção patenteável e o da regulação dos 

requisitos de patenteabilidade precisamente, nos 

domínios em que existe a maior similitude com os 

restantes Estados Membros. Uma visão curta diria do 

alcance do objeto de patente e dos requisitos de 

patenteabilidade. Esta constatação tem arrastado 

Portugal para os últimos lugares do ranking mundial 

quanto à protecção efetiva da invenção. Infeliz 

constatação tanto mais quando estamos perante 

um país que se conhece de gente criativa, 

inovadora e de capacidade inventiva, mas 

infelizmente, tudo o que saia do âmbito da 

normalidade industrial patrocinada pela engenharia 

tradicional cai num completo vazio de 

interpretação legislativa. Para além de um 

problema estrutural, trata-se de um problema de 

visão e interpretação da lei. 

 Disponivel aqui 
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EVENTS AND SEMINARS 

FERNANDO MESSIAS – LAW OFFICE 

FERNANDO MESSIAS LAW OFFICE 

EVENTOS E SEMINARIOS 

Workshop e Seminarios 2014 

  

Março - Corporate Responsibility 

Abril - Seminário on Corporate Governance 

Maio - Seminário on Analysis of the Company Laws and Corporate Social 

Responsibility 

Junho- Seminário em Leadership & Management Litigation Risk  

Duração: 1hora 

Inscrições Limitadas a 10 Pessoas 

Inscrições directamente para: 

formacao@fernandomessias.pt ou para 289822299 

Fernando Messias – Law Office 

Dr. Fernando Messias / Lawyer 

Fernando Messias – Law Office  
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