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Através da instrução n.º 7/2016 de 20 de ma-

io, o Banco de Portugal cria o serviço de 

«Pedidos de Autorização e Registo» (PAR) e 

regulamenta o âmbito e condições de 

adesão ao mesmo. 

 

O PAR é um serviço do Sistema BPnet, inclu-

indo o acesso à infraestrutura e à adesão e 

disponibilização dos serviços desse sistema. O 

PAR permite, às entidades sujeitas à super-

visão do Banco de Portugal, submeter e con-

sultar, por via eletrónica e através de um siste-

ma que assegura a autenticidade da iden-

tidade dos interlocutores por meios ade-

quados, comunicações eletrónicas dirigidas 

ao Banco de Portugal ou por este remetidas, 

no âmbito de um procedimento administrati-

vo ou de uma comunicação obrigatória.  

 

O serviço PAR tem vários objetivos. Em 

primeiro lugar, visa tornar mais simples a in-

strução de requerimentos, notificações e co-

municações, com diferentes finalidades, me-

diante a sua automatização e acesso por via 

eletrónica. Em segundo lugar, visa tornar mais 

célere a decisão final do Banco de Portugal, 

na medida em que cria condições para a 

correta instrução daqueles requerimentos, no-

tificações e comunicações, pelas entidades 

supervisionadas. 

 

Devem ser submetidos e acompanhados at-

ravés do PAR os procedimentos e comuni-

cações relativos a instituições de crédito de 

autorização de alterações estatutárias; au-

torização de operações de fusão e cisão; au-

torização para o exercício de funções dos 

membros dos órgãos de administração e fis-

calização, bem como comunicações re-

speitantes a factos supervenientes; comuni-

cação prévia de aquisição ou aumento de 

participação qualificada, de participação 

qualificada em instituição com sede no es-

trangeiro; de diminuição de participação   
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qualificada;  comunicação de aquisição  de 

participação qualificada; comunicação de 

alterações relativas a participações qualifica-

das; comunicação de projeto de dissolução 

voluntária; notificação prévia de estabeleci-

mento de sucursal no estrangeiro de institui-

ção de crédito com sede em Portugal, inclu-

indo a autorização para o exercício de 

funções de gerente, bem como modificação 

dos respetivos elementos; notificação prévia 

de prestação de serviços noutro Estado-

Membro da União Europeia por instituição 

com sede em Portugal; comunicação prévia 

de constituição ou aquisição de filial em país 

terceiro; pedido de registo especial; comuni-

cação prévia para efeitos de oposição ou de 

não oposição a acumulação de cargos. 

 

Devem ser submetidos e acompanhados at-

ravés do PAR os procedimentos relativos a in-

stituições de pagamento para autorização de 

alterações estatutárias, de operações de 

fusão e cisão, para o exercício de funções 

dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização, bem como comunicações re-

speitantes a factos supervenientes; comuni-

cação de aquisição de participação qualifi-

cada, de projeto de dissolução voluntária; 

notificação prévia de sucursal ou prestação 

de serviços noutro Estado-Membro da União 

Europeia, bem como modificação dos re-

spetivos elementos; notificação prévia de es-

tabelecimento de sucursal ou filial em países 

terceiros, bem como modificação dos re-

spetivos elementos.  

 

Devem ser submetidos e acompanhados at-

ravés do PAR os seguintes procedimentos rel-

ativos a instituições de moeda eletrónica pa-

ra a autorização de alterações estatutárias, 

de operações de fusão e cisão, para o exer-

cício de funções dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização, bem como co-

municações respeitantes a factos superven-

ientes; comunicação de projeto de dis-

solução voluntária; notificação prévia de 

sucursal ou prestação de serviços noutro Es-

tado-Membro da União Europeia, bem como 

modificação dos respetivos elementos; notifi-

cação prévia de estabelecimento de sucursal 

ou filial em países terceiros, bem como modifi-

cação dos respetivos elementos; pedido de 

registo especial, comunicação prévia de 

aquisição ou aumento de participação quali-

ficada; comunicação prévia de diminuição 

de participação qualificada; comunicação 

de alterações relativas a participações qualifi-

cadas. 

 

Devem ser submetidos e acompanhados at-

ravés do PAR, os procedimentos relativos às 

sucursais em Portugal de instituições autoriza-

das em Estados-Membros da União Europeia 

de comunicação prévia de alteração a ele-

mentos relativos à sucursal, designadamente 

o programa de atividades, o endereço da 

sucursal e a identificação dos responsáveis da 

sucursal e o requerimento de registo dos ele-

mentos. 

 

Devem ser submetidos e acompanhados at-

ravés do PAR os procedimentos relativos às 

sucursais de instituições autorizadas em países 

terceiros de autorização para o exercício de 

funções de gerente de sucursal em Portugal 

de instituição autorizada em país terceiro, a 

comunicação prévia de abertura de novos 

estabelecimentos em Portugal por instituição   
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de crédito que já tenha sucursal em Portugal e 

o requerimento de registo. 

 

Devem ser submetidos e acompanhados atra-

vés do PAR os procedimentos relativos a socie-

dades gestoras de participações sociais, su-

jeitas à supervisão do Banco de Portugal, de 

comunicação prévia em caso de constituição 

de filiais em países que não sejam membros 

da União Europeia, comunicação prévia em 

caso de aquisição de participações qualifica-

das em empresas com sede no estrangeiro, 

autorização para o exercício de funções dos 

membros dos órgãos de administração e fis-

calização, bem como comunicações re-

speitantes a factos supervenientes e o pedido 

de registo especial. 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Advogados  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

