Assim:

Nos termos do artigo 1980, na1, alinea a), da Constituiq20, o Governo iledccreta o seguinte:

Artigo 1

.O

(Definiçóes)

Para efeitos do presente Dedreto-Lei entende-se por:
a) Sistema: acordo esirito &i
.

regms comuns
ordens

e

tuindo uma ligqáo entre, pelo- menos. t& insti tuiFões, com

pmcedimentos padronizados, tendo como objecto 'principal

a orecuçZo de

de tranifaência
. .
entre si, regulado pelo ?imito Portuguts e riotificado

Comissão

Europeia nos
. termos do presente diploma

-

,

b) Instituição de ciedito: empresa cuja actividade consiste em receber do público dep6sítos ou
outros hndos reembolsáveis e em conceder crédito por sua própria conta, qualquer banco

integrado
C)

-

.

~ i s t e. r n
. ~ . ~ u rde
o ~Bmws
e u Centrais e qud&er servip de chequapostais.

Empresa de &astímento: todas as prçvistas no artigo I.", n.! 2; da ~irectiva93RZ/CEE,

uim exclusão das instituições enume@as no artigo 2.3 n.' 2, alíneas a) a k).
d) Instituição: urna instítui.çãcr de crédito, - uma
empresa de investimento, um orgaqisrno
-

público ou empreia que beneficie de garantia &tatal, ou qualquer empresa estrangeira com
funções idênti--,&

inslituiç8es de crédito ou k emp-as
L

de investimento, que participe num
i

32.

sistema e que seja responshvel peIa execução das obrigações financeiras decorrentes de
ordens de transfergncia emitidas no âmbito desse sistema
L

é)

Contraparte central: uma entidade intermediária entre as instituipjes de um sistema,

dessas instituições no que respeita
actuando
como contraparte &clusiva
..
*
.

is ordens d e

traisferhcia
.
f ) Agente de liqnidaqão: entidade na qual são abertas as contas -para a liquidação de
.

obrigações no quadro dos sistemas.
,

g) CSmara d; cornpcnliqão; entidade que calcula os saldos resultantes dos créditos e d&

dividas d s instiiuiçôes. contrapartes centrais ou agentes dc liquiclaç~o.
li) Participante indirezto: institviflo de

crédito que

uecula ordens de (ransTerência iiuin

~isce.m&atravk de qu.alquer institui* cqm a qual tenha uma relação contratual, notificada ao
sistema de acordo c.om as regras deste:
i) Participante: instituição, participante indireqo ,contraparte central, agente de liquidação ou
.

.

chiaia de compensa&.

.-

oqpnismos de investimento coj.ectivo, os d ~ t &
2 subscrição, I aquisiçk ou I aliena~ãodos
.

referidos valo& mabilkios que t e m sido emitidos& modo autónomo; i&tnimmtos do

.

mercado monewo; futuros sobequivalentes que dêem õrigan
t ~ a de
s juro (FRAs);

a u m a liquidqão em dinheiro; conbatos a prazo relativos s

meps de taxas de juro, de divisas. ou relativos a um índicè sobre acções

(equiv swps); opg8es dEti&as
. .

-

inslnimsitos

à w m p ~ : o u5 venda d t qualquer irptrumcnto financeiro

atrás referido, incluindo os instrumentos equivalentes que dêem origem a uma liquidaçáo em

dinLeir6, nomead~rnente.opões sobre diviG 8 sobre taxe dejuro ..
I

R-.

S.

I) Ordem de transferência: instniçáa relativa a montantes pecuníários.
rn)
<.,

Processo de falê*cia: qualquer medida colectiva, tendo por fim a reestq&raFáo ou a

líquidaião da entidade quadela é objecto, que limite, suspenda ou faça cessar o cumprimento

.

.

de obrigações ou as garantias a estas assocjadas.
.
. .
f

n) conta de liquidação: wnta aberta num banco central, num agente de liquidação ou numa

contraparte central, EuncionIndo pua dèpósito de dinheiro e para a liquidação dc transacções
entre participantes num sistema;
o)

Garantia: qualquer activo realizável, incluindo dinheiro e valores rnobiliirios, objecto de

uma relação jurídica win a finalidade de tomar mais seguro o crédito dos participantes e dos

bancos integrantes do Sistema Europeu de Bancos Centrais -

Artigo 2F

(hbito)
.

.

O disposto no Rmente Decreto-Lei é aplicável:
a) Aos hstemas que reaiizem opeaçõss em qualquer moeda;

b) Aos pahcipantes nos sistunq;
C)

h garanti& constituídas no quadro da participação num

baycos centrais dos Estados-rncmbios 'da União Europeia
.centrais.
quando desempenham funções tipicas de bancos
-.

&tema ou das oPera~óesdos
e

do Bmcp Central Europeq

.

-

*

--

"-

- a

. Y "

**L*

" " L

L

- - v - - -

Artigo 3."

(Ordens de bansferência e &mpwação)
1. Quer as ordens de t&ferência

I

quer a compensação, mesmo multilated, convenáonal ou

abrangendo o Estado ou outras p&0&

colectivas públicas, &ao

válidas c Oponiveis a

em &o de falência, dede
. . que introduzidas no sistema íintes do momento
da abertura do processo, definido no artigo 8.". ii? 1 .
terceiros m*o

2. Após o momento referido no núinao anterior, e até ao fim do respectivo dia, a validade e

oponibilidade depende do dkconhecjrnento sem culpa, da referida abertuk, por parte do
agente de !iquidação,
da contraparie central ou da cPniara de coiripensação.
..

3. As regras sobre invalidade e ineficáciq não podem conduzir, em cinunslãncia alguma, B
mfoma da compensgão, relativamente. is ordem entradas até ao moniento da abertura do
processo de falência
4. OS sistemas não podem definir o momento da introdugáo das ordms para aiém do tempo
em que ocorre a resPpecti&kpidaçáo financeira.

Artigo 4."
2

( ~ c ~ ~ de
a ordens
~ ã ode .transfdncia)

1. A par<ir do momento definido pelo prcjpk~sistema, uma ordem de transferência não pode

ser revogada nem pelos iarticlpanta nm por terceiros.
2. O morne.ri@referido no númcro anterior não podo ser posterior h liquidaçáo f i n a n ~ r a .
..

Artigo S."
'(Cumprimento de obrigaçóes)

3

1. Para, satisfazer as obngaçaes do participante no âmbito do sistema, podem ser utiIizados,
atP. ao fim do dia da abertura do processo dc falência:
a)

O dinheiro existente na respectiva conta de liquidação;

b) O seu crédito, concedido através de contrato escrito, mediante consthção de garantias.

Artigo 6."

(Garantias)

..
..

As garantias constituidas em favor de um participante no quadro de um sistema ou dos bancos
. .
integrantes do S)sterna Europeu de Bancos Centrais, podem ser executadas pelos tiiularq só

depois se integrando na massa falida o eventual remanescente.

Artigo 7."

(Contas de liquidapo) .

*

Ar contas de liquidação s6 podem ser penhoradas, bloqueadas, ou por outro modo atingidas
. -por terceiros, tenha ou não sido aberto ipalquer jmxx~sodde falência, se a ins(ítuiç%otitular da
..
conta não tiver outros'bk penhoráyeis. - ; - .
.

-

......................................
................. ..
Ministério d.g-~j..n~.~
---

Artigo 8."

(Momento da falência)

I

1. O momento de abertura do processo de falènda d aquele em que a autoridade competente

pmfcre qualquer decisão que limite, su$enda ou faça cessar o cumprimento de obrigaiões ou
. as garantias a estas associadas.

2. O pmwro

-.

de falência n30 produz qualquer efeito antes do moilento da abertura do

mesmo, quanto aos direitos e obrigações de um participante decorrentes da sua participação
iiuni sistema o u

a esta associados.

(Informações sobre falências)
1. A autoridade cornpetepte deve comunicar de imediato ao Banco de Portugal .a decisão

referida no número um d8 artigo anterior, quando esta tenha por objecto qualquer instituição.
2- O Banco !e Portugal notifica imediatariente as entidade. designadas pelos ouiros Estadas-

-inén~bros.
3. O Banco de Portugai, caso receba do estrangeiro qualquer notificação relativa à falencia de

uma instituição, avisa imediatamente as entidades que gerem os sistemas .

Artigo 10.'

(Lei reguladora dos sistemas)
.

, ., >

'

I

I

1. As regras dos sistemas podem determinar a aplicabilid~dedo Direito ~ o & ~ u êdesde
s
que
pelo menos um particip&te tenha a sua rede em Portugal .

:

2. Na falta de estipulação em contrário presume-se a sujei@o ao Direito Português quando a

:

liquidagão financeira teiiha lugar em Portugal.
3. O Direito PortuguEs, quando aplicável, regula todos os direitos e obriga@= decorrentes da

participação no sistema, mesmo em caso de abertura de um processo de falência.

Artigo 11."

(Infomaçócs ao Banco de Portugal)
T

Os sistemas de pagamentos regidos pela lei portuguesa comunicarão ao Banco de Portugal,
para além das r i g a i jurídicas, técnica e opezacionais do sistema, tarnbh a lista dos

participantes, ikluindo os participanteb indirectos; assim como todas as aiteraçõs ocomdas-

,

Artigo 122

t

I

I

/

I

(Designação dos sistemas)

I-. O Banco dePortuga1, sempre que o grau de risco sístémico o justifique, designa, ainvés de
.. .

Aviso, os sistemas de pagamentos abrangido5 pelo prc~entedecreto-lei. -

-

.

2.

O Banco de Portugal informa

a Comissão das comunidades ~ u r b ~ e i ada
s designagão

referida.nonúmero anterior.

@ireito.de infom-iação)
Quem

d h o n s interesse
~
legitimo, nommdamcnte por ser credor de m a ' iiislituiç50. podc

requererjunto desta jnforinriçáo sobre a rapecriva p&icipação em uin ou ráiios dos sistciim

abrangidos pelo presente decreto-lei, bem como, sobre todas as regras dos rsíeridos sistemas
qrre poss'ani afectar a sua posição jurídica.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de ---....

.
O Primeiro Ministro

O Ministro das Finanças

O presente dipiorna transpõe para a ordem jurídica interna-, apenas no que aos sistemas de
Conselho, de

pagamentos diz respeito, a Directiva n." 98/2G/CE, do Parlamento Europeu e do

19 de Maio de 1998.

I

Os sistemas de paggentos, principahente devido aos montanles elevados que p-cessam
.

.

diAriarnente, 5 sua interdependência nacional e internacional e A velocidade a que as
operaqõei decomem, comportam elevados riscos, nomeadamente o cliamado "risco

sistémico'~que consiste na possibilídade de &n incumprimento gerar, sucessiGamcnte, muitos

outros. Com efeito, sendo impossivel a'um participante liquidar uma divida no quadro dos
referidos sistqnas - no

caso

mais grave, devido a faIência - isto pode faciImente gerar uma

inwntrolável sirie de incumprimentos ou, mesmo, de falências em cadeia.
Para ininimizar este tipo especifico de risco, torna-se necessário, especialmente, que a
.

.

liquidação financeira não seja posla em causa e que as garantias constituídas possaiil, em
.

qualquer circunstância, ser executadas-

Assim, estabelece-se, nomeadahente:
0.ârnbito de aplicação db g$iotna ratnto aos casos em que o risco sisténiico o justifica c
impõe;

Definem-seas circunstâncias em que as ordens de transfdncia são válidas;
Abre-se

a

possibilidade de, &é ao fim do dia de abertura de um processo de falhcia, o

participante .cumprir as suas obrigafies no quadro dos sistemas, recorrendo a bens
espdicados;

Por fim, importa destacar que, para pro[ecção dos terceiros que tenham um interesse legitimo,
cbnsagra-se o direito de estes obterem infarinaçtks sobre a participaç50 de uma entidade em

.

.

detênninado sistema e sobre as regras do rntsmo.
.?

.

