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Decreto-Lei n.º 311-A/85 de 30 de Julho*
O aviso n.º 1/85, de 11 de Janeiro, estabeleceu a taxa mínima de remuneração
dos depósitos a prazo superior a 180 dias, mas não a 1 ano, substituindo a
tradicional prática de fixação de taxa máxima.
Embora, na sequência da publicação do referido aviso, a generalidade das
instituições de crédito tenha alterado a sua estrutura de taxas, mas sem
adoptar, para o referido segmento de depósitos, taxa superior à estabelecida
como mínima, foi necessário esclarecer os procedimentos a seguir
relativamente às obrigações que, com taxas indexadas à taxa máxima dos
depósitos a prazo superior a 180 dias, mas não a 1 ano, se encontravam em
circulação. Nesse sentido, foi publicada a Portaria n.º 101-A/85, de 15 de
Fevereiro.
Recentemente, foram efectuadas emissões de obrigações com taxa de
remuneração indexada à taxa de referência dos depósitos a mais de 6 meses e
a menos de 1 ano, nomeadamente as regulamentadas no Decreto-Lei n.º
161/85, de 13 de Maio, no Decreto-Lei n.º 180/85, de 24 de Maio, e na Portaria
n.º 311/85, de 27 de Maio.
Considerando ser conveniente manter a possibilidade de utilizar mecanismos de
indexação de taxas de juro em futuras emissões de obrigações;
Considerando ser aconselhável uniformizar os critérios
independentemente das datas de autorização das emissões:

de

indexação,

O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da
Constituição, o seguinte:
Art. 1.º - A autorização para emissão de obrigações poderá estabelecer que a
taxa de juro nominal seja indexada a uma taxa de referência fixada pelo Banco
de Portugal tendo em conta a dos depósitos a prazo superior a 180 dias e até 1
1
ano e o sentido da sua variação e divulgada por aviso .

*

Não dispensa a consulta do original publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 1/94 de 4 de Janeiro
Numa situação de altas taxas de inflação e de incerteza quanto à sua evolução, foi necessário criar
indexantes, em geral baseados em taxas fixadas pelas autoridades monetárias, susceptíveis de serem
utilizados na determinação das taxas de juro nominais dos empréstimos titulados por obrigações.
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Art. 2.º - 1 - As taxas de juro nominais das obrigações em circulação que se
encontrem indexadas à designada taxa de referência para os depósitos a mais
de 180 dias e até 1 ano passam a considerar-se indexadas à taxa de referência
a que alude o artigo 1.º desde que esta seja igual ou superior àquela.
2 - As taxas de juro nominais das obrigações em circulação, originalmente
indexadas à taxa máxima dos depósitos a prazo superior a 180 dias e até 1 ano
e que, por esta ter deixado de ser fixada administrativamente, foram, pela
Portaria n.º 101-A/85, de 15 de Fevereiro, indexadas à taxa de desconto do
Banco de Portugal, acrescida de dois pontos percentuais, passam a considerarse indexadas à taxa de referência a que alude o artigo 1.º, desde que esta seja
igual ou superior a taxa de referência para os depósitos do mencionado prazo.
Art. 3.º - Para efeitos de determinação da taxa de juro nominal das obrigações
indexadas à taxa de referência, esta aplicar-se-á a partir da data de entrada
em vigor do aviso que a fixar, para as novas emissões, e a partir do primeiro
vencimento subsequente àquela data, para as obrigações que então estejam
em circulação.
Entretanto, o mercado desenvolveu-se e aprofundou-se, estando hoje criadas e reconhecidas pelos agentes
económicos condições para a emissão de dívida a taxa fixa.
Pelo que precede, é agora possível e oportuno abolir a taxa de referência das obrigações, correntemente
designada por TRO, criada pelo Decreto-Lei n.º 311-A/85, de 30 de Julho, e, consequentemente, alterar o
mecanismo de indexação das obrigações actualmente referidas àquela taxa, conferindo à sua remuneração
melhor adequação ao mercado.
Foi ouvido o Banco de Portugal.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º É abolida a taxa de referência fixada pelo Banco de Portugal, nos termos do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 311-A/85, de 30 de Julho.
Art. 2.º As taxas de juro nominais das obrigações em circulação, referidas ou indexadas à taxa mencionada
no artigo anterior, passam a determinar-se com referência ou indexação à média, divulgada mensalmente
pela Junta do Crédito Público, das taxas nominais praticadas nos depósitos de residentes em moeda
nacional, com prazo superior a 180 dias, mas não a 1 ano, pelas três instituições de crédito com maior saldo
desse tipo de depósitos, multiplicando-se essa média pelos seguintes factores:
a) 1,17, aplicável a partir do primeiro vencimento de juros subsequente à data de entrada em vigor do
presente diploma, que ocorra até 30 de Junho de 1994;
b) 1,10, aplicável a partir do primeiro vencimento de juros subsequente a 30 de Junho de 1994.
Art. 3.º Salvo convenção das partes em contrário, o disposto nos artigos anteriores é aplicável, com as
necessárias adaptações, aos demais casos em que, por negócio jurídico ou disposição normativa, tenham
sido estabelecidos juros com referência ou indexação à taxa de referência fixada pelo Banco de Portugal,
nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 311-A/85, de 30 de Julho.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de Novembro de 1993. - Aníbal António Cavaco Silva Jorge Braga de Macedo.
Promulgado em 23 de Dezembro de 1993.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 28 de Dezembro de 1993.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
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Art. 4.º - 1 - As obrigações a que se refere o artigo 2.º manterão, até ao primeiro
vencimento posterior a data de entrada em vigor do presente diploma, a taxa
de
juro
nominal
que,
até
essa
data,
ofereciam.
2 - Quando o início do período de contagem de juros destas obrigações ocorrer
entre as datas de entrada em vigor do presente diploma e do aviso que fixar a
taxa de referência, considerar-se-á como taxa de referência a taxa de
desconto do Banco de Portugal, acrescida de dois pontos percentuais.
Art. 5.º - Fica revogada a Portaria n.º 101-A/85, de 15 de Fevereiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Junho de 1985. - Mário
Soares - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete - Ernâni Rodrigues Lopes.
Promulgado em 26 de Julho de 1985.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 30 de Julho de 1985.
O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

