
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Reino Unido notificou, em 29 de março de 

2017, o Conselho Europeu da sua intenção de 

saída da União Europeia.  

No entanto, na ausência da entrada em vigor 

do acordo de saída negociado entre a 

Comissão Europeia e o Governo do Reino 

Unido em 25 de novembro de 2018 e, caso 

não venha a ser novamente prorrogado o 

prazo de saída, o Reino Unido deixará, às 23 

horas do dia 31 de outubro de 2019, de ser 

um Estado-Membro da União Europeia.  

Consequentemente, as instituições de crédito, 

as empresas de investimento e as entidades 

gestoras de organismos de investimento 

coletivo com sede no Reino Unido deixarão, 

nessa data, de beneficiar do passaporte 

europeu que lhes permite liberdade de 

prestação de serviços aos investidores nos 

restantes Estados-Membros, passando a 

sujeitar-se ao regime aplicável às entidades 

sediadas em países terceiros.  

Para fazer face à instabilidade e insegurança 

jurídica associadas à possibilidade de ter de 

existir, no dia 31 de outubro, uma cessação 

imediata dos serviços prestados por estas 

entidades em Portugal, foi publicado, no dia 

30 de setembro, o Decreto-Lei n.º 147/2019. 

 

Este diploma aprova medidas de 

contingência na eventualidade de uma saída 

da União Europeia, sem acordo, do Reino 

Unido, garantindo assim a validade e 

continuidade dos contratos celebrados.  

O regime transitório instituído por este 

diploma, que terá aplicação até 31 de 

dezembro de 2020, permite que as 

instituições de crédito, empresas de 

investimento e entidades gestoras de 

organismos de investimento coletivo com 

sede no Reino Unido, que se encontrem 

autorizadas a prestar serviços e atividades de 

investimento ao abrigo do passaporte 

europeu o continuem a fazer, se a Comissão 

do Mercados de Valores Mobiliários receber:  

 Previamente à data da saída do Reino 

Unido, sem acordo, da União Europeia, 

da autoridade de supervisão do Reino 

Unido, no caso das empresas de 

investimento e das entidades gestoras de 

organismos de investimento coletivo, ou 

do Banco de Portugal, no caso das 

instituições de crédito, uma notificação 

para a prestação de serviços e o exercício 

de atividades em território português; 



 

 

 No prazo de três meses a contar da data 

da saída do Reino Unido, sem acordo, da 

União Europeia, um conjunto de 

elementos e a comunicação por parte das 

instituições de crédito, empresas de 

investimento e entidades gestoras de 

organismos de investimento coletivo de 

que pretendem proceder à denúncia dos 

contratos em curso ou solicitar 

autorização para manter a atividade em 

Portugal.  

 

Este diploma vem ainda assegurar que, neste 

período transitório, se mantêm em vigor os 

contratos relativos à receção de depósitos ou 

outros fundos reembolsáveis, operações de 

crédito, serviços de pagamento e emissão de 

moeda eletrónica sujeitos à supervisão do 

Banco de Portugal, que tenham sido 

celebrados por instituições de crédito, 

instituições de pagamento e instituições de 

moeda eletrónica sediadas no Reino Unido, 

antes da data da sua saída, sem acordo, da 

União Europeia, devendo estas entidades 

notificar, no prazo de três meses após a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

147/2019, o Banco de Portugal da sua 

pretensão.  

Também os contratos de seguro que cubram 

riscos situados em território português ou em 

que Portugal seja o Estado-Membro do 

compromisso, cujo segurador seja empresa 

de seguros com sede no Reino Unido e que 

tenham sido celebrados ao abrigo de uma 

autorização para o exercício da atividade 

seguradora em Portugal, antes da data da 

saída do Reino Unido, sem acordo, da União 

Europeia, se mantêm em vigor.  

**** 

Posto isto, é possível retirar que Portugal 

oferece soluções com vista a atenuar 

eventuais consequências adversas que 

possam resultar de um “hard Brexit”, a 

facilitar o processo de permanência em 

Portugal das entidades sediadas no Reino 

Unido que nisso tenham interesse e, em 

última análise, a proteger também os 

interesses económicos portugueses. Portugal 

acaba assim por eleger boas alternativas 

àquilo que, inicialmente, parecia sugerir algo 

desastroso.  

O Decreto-Lei n.º 147/2019 entra em vigor na 

data da saída do Reino Unido, sem acordo, 

da União Europeia e vigora até 31 de 

dezembro de 2020. 
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