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Foi publicada no passado dia 6 de Junho (sábado) a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020, que aprova o Programa de Esta-

bilização Económica e Social (PEES), elaborado pelo Governo com 

objectivo de responder à crise económica provocada pandemia da do-

ença COVID-19. Uma das medidas previstas no âmbito do PEES é a da 

criação de um “adicional de solidariedade” sobre o sector bancário, 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:newsletter@rffadvogados.com
mailto:contact@rfflawyers.com
tel:+351215915220
mailto:mcontact@rfflawyers.com
http://www.rfflawyers.com/


 

 
01 

Nº42/20 
O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES):  

(I) O Novo "Adicional de Solidariedade" sobre o Sector Bancário 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Foi publicada no passado dia 6 de Ju-

nho (sábado) a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 41/2020, que aprova o 

Programa de Estabilização Económica 

e Social (PEES), elaborado pelo Go-

verno com objectivo de responder à 

crise económica provocada pandemia 

da doença COVID-19. 

Uma das medidas previstas no âmbito 

do PEES é a da criação de um “adicional 

de solidariedade” sobre o sector bancá-

rio, de 0,02 pontos percentuais, cuja 

receita – que o Governo estima em 33 

milhões de euros – deverá reverter para 

o suporte dos custos da resposta pú-

blica à atual crise económica, através 

da sua consignação ao Fundo de Esta-

bilização Financeira da Segurança 

Social. 

Este novo “adicional” terá como desti-

natárias as instituições de crédito com 

sede principal e efetiva da administra-

ção situada em território português, as 

filiais em Portugal de instituições de 

crédito que não tenham a sua sede prin-

cipal e efetiva da administração em 

território português e, ainda, as sucur-

sais em Portugal de instituições de 

crédito com sede principal e efetiva fora 

do território português. 

Ainda que não exista, na Resolução em 

análise, qualquer referência quanto à 

incidência objectiva deste “adicional”, 

presume-se que o mesmo será um aces-

sório da Contribuição sobre o Sector 

Bancário (CSB), incidindo, portanto, in-

directamente que seja, sobre elementos 

dos passivos e, bem assim, sobre o valor 

nocional dos instrumentos financeiros 

derivados, fora do balanço, das institui-

ções bancárias sujeitas a esse tributo. 

Em rigor, os “adicionais” configuram tri-

butos acessórios de outros, de cuja 

existência prévia dependem e sem os 

quais não existem, designados de “prin-

cipais” – neste caso, a CSB –, sendo o 

montante do tributo determinado pela 

aplicação de uma nova taxa sobre a co-

lecta do tributo principal, previamente 

determinada. Ainda que semelhante, 

esta figura distingue-se, portanto, do 

“adicionamento”, um outro tributo 

acessório que, por sua vez, incide sobre 

a matéria coletável previamente deter-

minada do tributo principal.  

Ora, ainda que os contornos deste “adi-

cional de solidariedade” proposto pelo 

Governo não sejam ainda suficiente-

mente determinados e claros (devendo 

ser aprofundados em sede legislativa) o 

mesmo tem por finalidade a mera arre-

cadação da receita projectada para os 

fins assinalados pelo que a aplicação do 
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mesmo, exclusivamente, a instituições 

do sector bancário suscita grandes dú-

vidas do ponto de vista constitucional.  

Poderá questionar-se, desde logo, a sua 

natureza e os seus contornos, ainda va-

gamente delineados no PEES, e que 

aproximam o novo “adicional” de um 

verdadeiro imposto consignado, ao 

qual, sem suficiente justificação, ficará 

exclusivamente sujeito o sector bancá-

rio, o que sempre exigirá uma muito 

especial atenção por parte do legislador 

quanto à sua conformidade, quer com a 

própria Constituição da República Por-

tuguesa, quer com a Lei Geral 

Tributária e outros diplomas legislati-

vos - e que certamente suscitará 

também, desde o início, justificada con-

testação e contencioso tributário. 

Lisboa, 9 de Junho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Rita Sousa 

José Miguel Guimarães 
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