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Contribuição sobre o sector 
bancário – Alteração da Portaria 
n.º 121/2011, de 20 de Março 

 

Foi publicada a Portaria n.º 64/2014, de 12 de 
Março, a qual veio alterar a Portaria n.º 
121/2011, de 20 de Março, para contemplar 
novas taxas da contribuição sobre o sector 
bancário, no seguimento da alteração ao 
respectivo regime prevista na  
Lei n.º 83-C/2014, de 31 de Dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2014). 

Assim, as taxas aplicáveis sobre a base de 
incidência correspondente ao passivo e ao 
valor nocional dos instrumentos financeiros 
derivados fora do balanço são fixadas em 
0,07% e 0,00030%, respectivamente. 

Deste modo, as taxas agora estabelecidas 
correspondem às percentagens máximas dos 
intervalos definidos no regime que criou a 
contribuição sobre o sector bancário, 
considerando as alterações promovidas pela 
Lei do Orçamento do Estado para 2014. 
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